




یتسه ساملا 

: هدنسیون

ینارآ نایمادخ  يدهم 

: یپاچ رشان 

قوثو

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یتسه 7ساملا 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

؟ هتسب يا ار  ام  ياه  هناخ  رد  9ارچ 

ربمایپ راگدای  ود  رب  16مالس 

؟ تساجک وت  نابرهم  24ردام 

دنهاوخ یم  مّلعم  مه  34ناگتشرف 

متسه یتسه  ساملا  يوجتسج  46رد 

! نک هرابود  یمالس  باتفآ  82رب 

! لمع صالخا  زومآ  یلع  85زا 

؟ تساجک نم  ناج  91حور و 

تسین يدیماان  هناخ  هناخ ، 107نیا 

مهاوخ یم  ار  یتمیق  سابل  113نآ 

هّجحلا يذ  ياه  تبسانم  رامش  120زور 

قیقحت 125عبانم 

رشان بتک ، 149هدنسیون ،

هدنسیون اب  149طابترا 

149هراشا

هاتوک 30004569 مایپ  150هناماس 

www.hasbi.ir 150تیاس

khodamian@yahoo.com 150لیمیا

هدنسیون 150هرابرد 

هدنسیون 151بتک 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


یسراف 151بتک 

151هراشا

یبهذم 151نامر 

ینید ياه  152هزومآ 

یبرع 153بتک 

قوثو 154رشن 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  155دیرخ 

0253-77 35 700 155سکفلت :

0912 252 58 39 155هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : 155دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  155هناماس 

زکرم 207هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسه ساملا 

باتک تاصخشم 

 - 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  هسانشرس : 

.ینارآ نایمادخ  يدهم  دیوش / انشآ  ریدغ  مایا  ياه  تبسانم  اب  یتسه : ساملا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 قوثو ، مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 152 يرهاظ :  تاصخشم 

.47 زبس ؛ هشیدنا  تسورف : 

5-148-107-600-978 لایر :  45000 کباش : 

.ریدغ مایا  ياه  تبسانم  یتسه : ساملا  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.ریدغ مایا  ياه  تبسانم  یتسه : ساملا  دلج :  يور  ناونع 

.دیوش انشآ  ریدغ  مایا  ياه  تبسانم  اب  رگید :  ناونع 

يدوعس ناتسبرع  اهرفس --  - -- 1353 يدهم ، ینارآ ،  نایمادخ  عوضوم : 

هجحیذ عوضوم : 

هقرفتم لیاسم  خیرات -- مالسا --  عوضوم : 

تحایس ریس و  يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 

1392 7 فلا BP188/8/خ37 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/357 ییوید :  يدنب  هدر 

3335331 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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(ع) همطاف یلع و  زا  وگب ! ینامـسآ  قشع  زا  نانآ  يارب  ریگب و  تسد  رد  ملق  سیونب ! ناـناوج  يارب  : » یتفگ يدرک و  نم  هب  یهاـگن 
«. وگب نخس  نانآ  يارب 

یم يراد و  سّدقم  یفده  یهدب و  ماجنا  گرزب  يراک  یهاوخ  یم  وت  هک  مدیمهف  تسشن ، ملد  هب  وت  نخـس  هک  دش  هچ  مناد  یمن 
.دنوش انشآ  رتشیب  (ع ) همطاف یلع و  اب  همه  یهاوخ 

مهدجیه هک  ریدغ  دیع  اب  همه  تسا ، تیالو  تماما و  ياه  تبسانم  هام ، نیا  زور 25  ات  زور 9  زا  تسا ، تماما  هام  هّجحلا ، يذ  هام 
نیا ياه  تبسانم  اب  ار  همه  یتساوخ  یم  وت  .دنرادن  يربخ  هام  نیا  رگید  ياه  تبسانم  زا  اه  یلیخ  اّما  دنتـسه ، انـشآ  تسا ، هام  نیا 

.ینک انشآ  هام 

نادـناخ اب  ار  مناتـسود  متـساوخ  یم  متفرگ ، تسد  رد  ملق  نم  هک  دوب  هنوگ  نیا  مسیونب و  هنیمز  نیا  رد  یباـتک  اـت  یتساوخ  نم  زا 
نانآ دوخ  زا  هک  دوب  نیا  دـسیونب ، ناشیارب  هک  دـنهد  یمن  هزاجا  یـسک  ره  هب  نادـناخ  نیا  هک  متـسناد  یم  .منک  انـشآ  رتشیب  ربمایپ 

کمک
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.مسیونب ار  باتک  نیا  متسناوت  داد و  قیفوت  نم  هب  هک  منک  یم  رکش  ار  ادخ  نونکا  .مدش  لّسوتم  نانآ  دوخ  هب  متساوخ و 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم 

تشهبیدرا 1391

؟ يا هتسب  ار  ام  ياه  هناخ  رد  ارچ 

ياه قاتا  هب  رتدوز  دـنهاوخ  یم  همه  تسا و  هدیـسر  لته  هب  هزات  اـم ، ناوراـک  منیـشن ، یم  یلبم  يور  مراد و  یمرب  ار  ياـچ  ناویل 
.ما هتسخ  یلیخ  تشاد ، ریخأت  تعاس  هد  ام  زاورپ  دنک ، یم  درد  یمک  مرـس  .دوش  تولخ  اهروسناسآ  ات  منک  ربص  دیاب  .دنورب  دوخ 

! تسا نآ  ندیشون  تقو  رگید  دوش ، یم  درس  ياچ 

هدامآ عیرـس  .موش  یم  قاتا  دراو  .تسا  مهن  هقبط  اجنیا  .مورب  هرامـش 908  قاتا  هب  دیاب  مراد ، یمرب  ار  دوخ  نادمچ  موش ، یم  دنلب 
.مورب اه  ینابرهم  ربمایپ  ترایز  هب  مهاوخ  یم  موش ، یم  ترایز  لسغ 

نیا ياهتنا  هب  یتقو  دنا  هتفگ  نم  هب  هک  روط  نآ  مباتـش ، یم  ربمایپ  مرح  يوس  هب  تسا ، حبـص  هدزای  تعاس  میآ ، یم  نوریب  لته  زا 
ار ادخ  هنوگچ  مناد  یمن  ما ، هدمآ  هنیدـم  هب  نم  هک  تسا  يراب  نیلّوا  نیا  منیبب ، ار  ربمایپ  زبس  دـبنگ  مناوت  یم  رگید  مسرب ، نابایخ 

.منک رکش 

: مهد یم  مالس  ربمایپ  هب  مریگ و  یم  هنیس  هب  ار  دوخ  تسد 

! هّللا لُوسَر  ای  َکیلع  ُمالّسلا 

رارق حیرض  يوربور  یتقو  مورب ، ربمایپ  حیرض  تمس  هب  مهاوخ  یم  موش ، یم  دجسم  دراو  ...دنیشن  یم  نم  نامشچ  رد  قوش  کشا 
بظاوم تسا ، هداتـسیا  اجنآ  یماظن  سابل  اب  رفن  کی  .مهدب  مالـس  ات  مریگ  یم  هنیـس  هب  تسد  متـسیا ، یم  دوخ  ياجرـس  مریگ  یم 

یم هراشا  تسا ، هداتـسیا  نم  يوربور  تسرد  تسا  هتخادـنا  رـس  رب  زمرق  هیفچ  هک  یناوج  .دوشن  کیدزن  حیرـض  هب  یـسک  ات  تسا 
.تسا عونمم  اجنیا  رد  دایز  ِفّقوت  ایوگ  منک ، تکرح  هک  دنک 

ناتسلگ ما ، هناخ  ربنم و  نیب  هک  تسا  هدومرف  ربمایپ  تسا ، ناتسلگ  يانعم  هب  هضور » ، » منک یم  تکرح  ربمایپ » هضور   » تمس هب 
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زامن امتح  اجنآ  رد  دراد  تسود  دیآ  یم  هنیدم  هب  هک  یناملـسم  ره  دراد و  يدایز  باوث  ناکم  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  .تسا  تشهب 
1 .تسا ربمایپ  هضور  اجنآ  دشاب ، زبس  نآ  شرف  گنر  هک  دجسم  ياجک  ره  ما  هدینش  .دنک  زاین  زار و  شیوخ  يادخ  اب  دناوخب و 

ياج دتفا ، یم  تسار  تمس  هشوگ  هب  مهاگن  .دوش  ادیپ  ییاج  ات  منک  ربص  دیاب  تسا ، غولش  یلیخ  اجنیا  مسر ، یم  ربمایپ  هضور  هب 
.منک یم  زامن  ندناوخ  هب  عورش  مور و  یم  وس  نآ  هب  تسا ، یلاخ 

.يرجه موس  لاس  هب  ...مور  یم  رود  ياه  لاس  هب  منک ، یم  رفس  خیرات  هب  .ما  هتسشن  اجک  نم  منک ، یم  رکف  دوخ  اب  زامن  زا  دعب 

* * *

مه نم  دور ، یم  بارحم  يوس  هب  دزیخ و  یمرب  اج  زا  ذاعَم  .دراد  راک  وت  اب  ربمایپ  ذاعم ! يا  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  وس  نیا  هب  یکی 
.دنیشن یم  ربمایپ  روضح  رد  دونش و  یم  باوج  دنک ، یم  مالس  ربمایپ  هب  وا  .مور  یم  وا  هارمه 

: دیامرف یم  دنک و  یم  ذاعم  هب  ور  ربمایپ 

.دروآ نم  يارب  یّمهم  روتسد  ادخ  فرط  زا  دش و  لزان  لیئربج  زورما  ذاعَم ! يا 

؟ يروتسد هچ 

.دننک دودسم  دنا ، هدرک  زاب  دجسم  نیا  هب  هک  ار  ییاهرد  مهاوخب  مدرم  زا  ات  تسا  هتساوخ  نم  زا  ادخ 

؟ دنشکب راوید  ار  نآ  ياج  هتشادرب و  دوش ، یم  زاب  دجسم  هب  ناشیاه  هناخ  فرط  زا  هک  ار  ییاهرد  دیاب  همه  ینعی 

.تسادخ روتسد  نیا  .هلب 

.یهدب وا  هب  ار  ممایپ  یناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  يورب و  ساّبع  میومع  دزن  ات  مهاوخ  یم  وت  زا  نونکا 

.مشچ

* * *

زا نم  میور  یم  هار  هک  روط  نیمه  .مناسر  یم  وا  هب  ار  مدوخ  .مور  یم  وا  هارمه  مه  نم  دور ، یم  نوریب  دجسم  زا  ذاعَم 
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خـساپ نم  ياه  ل�وس  هب  ّتقد  اب  وا  .مسیون  یم  دـنت  دـنت  ار  وا  ياه  فرح  تسا ، نم  تسد  رد  ذـغاک  ملق و  منک ، یم  ل�وس  دـنچ  وا 
: دهد یم 

رانک رد  وا  راک ، مامتا  زا  سپ  .دوش  هتخاس  دجـسم  رهـش  طسو  رد  ات  داد  روتـسد  وا  .دمآ  رهـش  نیا  هب  هّکم  زا  ربمایپ  لبق  لاس  دـنچ 
هنیدـم هب  هّکم  زا  ربماـیپ  هارمه  هک  یناـسک  هّیقب  .تخاـس  دوخ  يارب  یقاـتا  اـجنآ ، رد  مه  (ع ) یلع .دومن  اـنب  ار  ییاـه  قاـتا  دجـسم 

هب هک  يرد  دـنداد ، رارق  رد  ود  دوخ  ياه  هناخ  يارب  نانآ  .دـنتخاس  ییاه  هناخ  دوخ  يارب  دجـسم  فارطا  رد  دـندوب  هدرک  ترجه 
رد ود  دنا ، هدش  هتخاس  دجـسم  رود  ات  رود  هک  ییاه  هناخ  همه  عقاو  رد  .دش  یم  زاب  دجـسم  يوس  هب  هک  يرد  دش و  یم  زاب  هچوک 

ندمآ يارب  دیاب  مدرم  دوش ، هتسب  دوش  یم  زاب  دجـسم  هب  اه  هناخ  فرط  زا  هک  ییاهرد  ات  هداد  روتـسد  ربمایپ  هب  ادخ  نونکا  دنراد ،
2 .دنوش دراو  اجنآ  زا  دنسرب و  دجسم  یلصا  ِرد  هب  هچوک  زا  روبع  زا  دعب  دنوش و  هچوک  لخاد  ادتبا  دجسم  هب 

* * *

: دیوگ یم  نینچ  دنک و  یم  مالس  دبای ، یم  هنیدم  رازاب  رد  ار  وا  .تسا  ربمایپ  يومع  ساّبع ، يوجتسج  رد  ذاعَم  نک  هاگن 

.ینک دودسم  يا ، هدرک  زاب  دجسم  هب  هک  ار  دوخ  هناخ  ِرد  مهاوخب  وت  زا  ات  تسا  هداتسرف  ارم  ربمایپ 

.مهد یم  ماجنا  ار  ربمایپ  روتسد  نم  .مشچ 

.دهدب ریخ  يازج  امش  هب  ادخ 

راک هب  تسد  عیرس  .دهد  یم  ماجنا  ار  ربمایپ  روتسد  نیا  هک  دشاب  یسک  نیلّوا  دهاوخ  یم  وا  دنک ، یم  تکرح  هناخ  يوس  هب  ساّبع 
3 .دنک یم  دودسم  ار  دوخ  هناخ  رد  یتعاس  زا  دعب  دننک ، شکمک  ات  دهاوخ  یم  ناناوج  زا  دوش ، یم 

ربخ
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هدرک دودـسم  ار  دوخ  هناخ  رد  ربمایپ  يومع  ساّبع ، یتقو  .دـننک  دودـسم  ار  دوخ  ياه  هناـخ  ياـهرد  دـیاب  همه  دـسر ، یم  همه  هب 
تـسا باّطخ  نب  رمع  نیا  نک ، هاگن  .دوش  یم  دودسم  يرگید  زا  دعب  یکی  اهرد  .دـنهد  ماجنا  ار  روتـسد  نیا  دـیاب  مه  هّیقب  تسا ،

: دیوگ یم  دنک و  یم  ربمایپ  هب  ور  دیآ ، یم  ربمایپ  دزن  هک 

نم هناخ  زا  کچوک  يا  هچیرد  هدـب  هزاجا  نم  هب  منک ، هاگن  وت  هب  يریگ ، یم  رارق  بارحم  رد  وت  یتقو  مراد  تسود  نم  ربمایپ ! يا 
.دشاب زاب  دجسم  يوس  هب 

.مرادن ار  يراک  نینچ  هزاجا 

.منیبب زامن  لاح  رد  ار  امش  مناوتب  ات  منک  زاب  دجسم  يوس  هب  دوخ  مشچ  هزادنا  هب  یخاروس  هدب  هزاجا  سپ 

.هن

.دشاب زاب  دجسم  يوس  هب  نم  هناخ  زا  نزوس  رس  هزادنا  هب  یخاروس  هب  هدب  هزاجا 

4 .تسا هدادن  ار  يراک  نینچ  هزاجا  ادخ 

* * *

نیا ِلماش  ربمایپ ، روتـسد  نیا  ایآ  دـننک ، یم  یگدـنز  هناخ  نیا  رد  (ع ) یلع همطاف و  دراد ، دجـسم  يوس  هب  يرد  مه  (ع ) یلع هناخ 
؟ دش دهاوخ  مه  هناخ 

روتـسد هک  تسا  هدامآ  (ع ) یلع لاح  ره  هب  دنک ؟ دودسم  دوش ، یم  زاب  دجـسم  لخاد  هب  هک  ار  دوخ  هناخ  رد  دـیاب  مه  (ع ) یلع ایآ 
؟ تسا ربمایپ  روتسد  زا  تعاطا  قاتشم  وا  زا  شیب  یسک  هچ  تسین ، هنیدم  رد  زورما  (ع ) یلع ایوگ  دهدب ، ماجنا  ار  ربمایپ 

دجسم هب  دوش  یم  زاب  دجـسم  تمـس  هب  هک  رد  نامه  زا  تسا و  هتفرگ  ار  (ع ) نیـسح نسح و  تسد  (س ) همطاف نک ! هاگن  ار  اجنآ 
.دناشن یم  دوخ  رانک  ار  (ع ) نیسح نسح و  (س ) همطاف تسا ، هدمآ 

هب دیآ و  یم  وا  يوس  هب  دتفا ، یم  همطاف  هب  شهاگن  ربمایپ  درذگ ، یم  یتاظحل 
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: دیوگ یم  دنک و  یم  مالس  همطاف 

؟ يا هتسشن  اجنیا  ارچ  مناج ! همطاف  مرتخد !

دودسم دوش ، یم  زاب  دجسم  يوس  هب  هک  ار  دوخ  ياه  هناخ  رد  ات  دیا  هتساوخ  همه  زا  امش  هک  ما  هدینش  متـسه ، امـش  روتـسد  رظتنم 
.دننک

اریز دش ، دهاوخن  دودسم  زگره  امـش  هناخ  رد  دشاب ، زاب  دجـسم  يوس  هب  ما  هناخ  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  نم  هب  ادـخ  ناج ! همطاف 
5 .دیتسه نم  زا  امش 

6 .تسا هداد  رارق  (ع ) یلع همطاف و  يارب  ادخ  هک  تسا  يراختفا  نیا  دوش ، یم  لاحشوخ  دنیشن ، یم  همطاف  هرهچ  رب  دنخبل 

* * *

ِرد هک  تسا  (ع ) یلع هناخ  طقف  ربمایپ ، نارای  نایم  رد  دننک ، یم  دودسم  ار  اه  هناخ  ياهرد  ربمایپ  نارای  همه  درذگ ، یم  زور  دـنچ 
.تسا زاب  دجسم  يوس  هب  نآ 

اب دراد و  مشچ  رد  کـشا  وا  تسا ، هتـسشن  ربماـیپ  دزن  دوخ  ناـشیوخ  زا  يا  هّدـع  اـب  هک  تسا  ربماـیپ  يومع  ساـّبع ، نیا  نک  هاـگن 
: دیوگ یم  دنک و  یم  ربمایپ  هب  ور  نایرگ  ینامشچ 

؟ يراذگ یم  قرف  (ع ) یلع ام و  نایم  ارچ  ربمایپ ! يا 

؟ تسیچ نخس  نیا  زا  وت  روظنم 

يوس هب  یلع  هناخ  رد  اّما  مدنبب ، دوش ، یم  زاب  دجسم  يوس  هب  ما  هناخ  زا  هک  ار  يرد  ات  يداد  روتسد  نم  هب  متـسه و  وت  يومع  نم 
.تسا زاب  زونه  دجسم 

نیا ات  تسا  هتـساوخ  نم  زا  تسا و  هدروآ  مایپ  میارب  ادـخ  فرط  زا  لیئربج  .ما  هدومن  لمع  دوخ  يادـخ  روتـسد  هب  نم  ناـج ! ومع 
؟ تسا هداد  نم  هب  ار  روتسد  نیا  ادخ  ارچ  یناد  یم  ایآ  .مهدب  رارق  (ع ) یلع يارب  ار  تلیضف 

.هن

هدرک و هرـصاحم  ارم  هناـخ  نارفاـک ، بش  نآ  .منک  ترجه  هنیدـم  يوـس  هب  هّکم  زا  متـساوخ  یم  نم  هک  یبـش  يراد  داـی  هب  اـمتح 
دندوب هتفرگ  میمصت 
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هب ار  اهرطخ  همه  دـیباوخ و  نم  رتسب  رد  (ع ) یلع بش ، نآ  .دـنناسرب  لتق  هب  ارم  دـننک و  هلمح  ناشاهریـشمش  اب  باتفآ  عولط  اـب  اـت 
شاداپ هنوگ  نیا  ار  (ع ) یلع یناشف  ناـج  دـهاوخ  یم  ادـخ  مدوبن ! اـجنیا  زورما  نم  دوبن ، (ع ) یلع يراکادـف  نیا  رگا  دـیرخ ، ناـج 

.دهدب

.دومن مالسا  هب  یگرزب  تمدخ  دوخ  راک  نیا  اب  (ع ) یلع مراد ، دای  هب  ار  بش  نآ  .يرآ 

(ع) یلع هاگیاج  ماقم و  هک  يرادـن  ربخ  وت  اّما  يا ، هدرک  بّجعت  تسا ، زاـب  دجـسم  يوس  هب  یلع  هناـخ  ِرد  هک  نیا  زا  وت  ناـجومع !
یلع یسک  رگا  درک و  دهاوخ  راتفرگ  باذع  هب  ار  وا  ادخ  درادب ، نمشد  ار  یلع  یـسک  رگا  .دشاب  یم  نیا  زا  رتالاب  رایـسب  ادخ  دزن 

.دش دهاوخ  شتاجن  ثعاب  ّتبحم  نیا  درادب ، تسود  ار 

7 .متسه یضار  تسا  هداد  نامرف  ادخ  هچنآ  هب  نم 

* * *

یعقاو نامیا  ربمایپ  نانخس  هب  اّما  دنا ، هدش  ناملـسم  رهاظ  هب  دننک ، یم  یگدنز  هنیدم  رد  هک  دنتـسه  ناناملـسم  زا  یهورگ  ناقفانم 
: دنیوگ یم  نخس  رگیدکی  اب  دنا و  هدش  عمج  مه  رانک  نانآ  دنرادن ،

داماد هناخ  رد  اّما  میدنبب ، دـش  یم  زاب  دجـسم  تمـس  هب  هک  ار  دوخ  ياه  هناخ  ِرد  ام  ات  داد  روتـسد  وا  درک ، هچ  دّـمحم  هک  دـیدید 
.تشاذگ زاب  ار  دوخ 

!! تسا هدش  هارمگ  دّمحم  منک  یم  رکف 

.دراذگ یم  قرف  هّیقب  یلع و  نایم  تسا ، هدش  یلع  هتفیش  وا  يرآ ،

.دراد تسود  یلیخ  ار  وا  دّمحم  یلو  درادن ، مه  يدایز  هبرجت  هک  تسا  یناوج  یلع  دراد ، یقرف  هچ  ام  اب  یلع  مناد  یمن 

يارب ار  مجن  هروس  لّوا  تایآ  سپـس  دیوگ و  یم  وا  يارب  ار  ناقفانم  نخـس  دیآ و  یم  وا  دزن  لیئربج  هک  تسا  دوخ  هناخ  رد  ربمایپ 
وا
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.دناوخ یم 

* * *

نینچ دور و  یم  ربنم  يالاب  هب  زامن  ندناوخ  زا  دعب  دنیایب ، دجـسم  هب  زامن  يارب  مدرم  دـسر و  ارف  زامن  عقوم  ات  دـنک  یم  ربص  ربمایپ 
.ما هدرکن  ار  يراک  نینچ  دوخ  هتساوخ  هب  نم  هک  دینادب  دیزرو ؟ یم  تداسح  یلع  هب  امش  زا  یضعب  ارچ  : » دیوگ یم  نخس 

دودسم دش ، یم  زاب  دجسم  تمـس  هب  هک  ار  ناتیاه  هناخ  رد  ات  هداد  نامرف  ادخ  دروآ ، میارب  ار  نآ  لیئربج  هک  دوب  ادخ  روتـسد  نیا 
.دشاب زاب  دجسم  يوس  هب  یلع  هناخ  رد  ات  هتساوخ  نم  زا  ادخ  زاب  دینادب  دینک و 

8 «. تسا هداد  وا  هب  ار  زایتما  نیا  ادخ  تسا و  نم  ردارب  یلع 

نخـس نیا  دـیهد ، ارف  شوگ  تسا ، هدرک  لزاـن  نم  رب  ار  تاـیآ  نیا  ادـخ  هک  دـینادب  مدرم ! يا  : » دـنک یم  ادـیپ  همادا  ربماـیپ  نخس 
مگ ار  هار  تسا و  هدـشن  هارمگ  زگره  دّـمحم  هک  دـنک  یم  بورغ  هک  یماـگنه  هراتـس  هب  دـنگوس   ... يَوَـه اَذِإ  ِمْجَّنلا  َو  تسادـخ :

9 .تسین ینامسآ  یحو  زج  يزیچ  دیوگ ، یم  وا  هچنآ  دیوگ ، یمن  نخس  سوه  يور  زا  زگره  وا  تسا ، هدرکن 

وا دیوگ ، یمن  ینخس  دوخ  تساوخ  ساسا  رب  زگره  ربمایپ  هک  دنمهف  یم  اه  نآ  دنور ، یم  ورف  رکف  هب  نانخس  نیا  ندینـش  اب  مدرم 
10 .تسا رود  هب  یشزغل  اطخ و  ره  زا  تسادخ و  هداتسرف 

* * *

لاس ياه  لاـس  .دـنام  دوخ  لاـح  هب  دـش  یم  زاـب  دجـسم  هب  (ع ) یلع هناـخ  زا  هک  يرد  دـنام و  یم  یقاـب  (ع ) یلع يارب  راـختفا  نیا 
.دندناوخ یم  زامن  اجنآ  رد  دنتفر و  یم  (ع ) یلع هناخ  هب  رد  نآ  زا  مدرم  ...تشذگ 

، تشاد لد  هب  ار  (ع ) یلع ضغب  هک  وا  دـسر ، یم  تموـکح  هب  ناورم  نـب  کلملادـبع  دـسر و  یم  ارف  يرجه  جـنپ  تصـش و  لاـس 
ات تفرگ  میمصت 
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راک نیا  اب  ات  دنک  یم  (ع ) یلع هناخ  راوید  ندرک  بارخ  هب  مادقا  ربمایپ  دجسم  هعسوت  هناهب  هب  نیمه  يارب  دربب ، نیب  زا  ار  هناشن  نیا 
11 .دومن ناهنپ  ار  تقیقح  ناوت  یمن  زگره  هک  تسناد  یمن  وا  اّما  دربب ، اهدای  زا  ار  (ع ) یلع تلیضف  نیا  دناوتب 

* * *

! ما هتسشن  اجک  نم  نک  هاگن  بوخ 

، يدرگب سَرَح » نوتس   » لابند هب  دیاب  دشاب ، وت  پچ  تمس  ربمایپ  حیرض  ینیـشنب و  هلبق  هب  ور  هک  یتقو  متـسه ، ربمایپ  هضور  رد  نم 
يرطخ ات  داد  یم  ینابهگن  ربمایپ  يارب  داتـسیا و  یم  (ع ) یلع هک  تسا  ییاج  نامه  اجنیا  تسا ، نداد » ینابهگن   » ياـنعم هب  سَرَح » »

.دنکن دیدهت  ار  ربمایپ  ِناج  نانمشد ، يوس  زا 

هناخ رد  هک  تسا  ییاج  نامه  اـجنیا  يریگب ، رارق  هک  رت  بقع  هب  نوتـس  نیا  زا  رتم  راـهچ  دودـح  يدرک ، ادـیپ  ار  نوتـس  نیا  یتقو 
.تسا هدش  یم  زاب  دجسم  يوس  هب  (ع ) یلع

ربمایپ راگدای  ود  رب  مالس 

.ما هدیـسر  اجنیا  هب  حبـص  زورما  مدنام ، رعـشم »  » نیمزرـس رد  مه  بشید  مدوب ، تافرع »  » يارحـص رد  زورید  تسا ، نابرق  دیع  زور 
.دوش یم  هدروآرب  ناسنا  گرزب  ياهوزرآ  هک  ییاج  تسا ، انِم »  » نیمزرس اجنیا 

هار یغولش  نیا  رد  دیاب  .مدز  نآ  رب  گنـس  تفه  متفر و  گرزب  ناطیـش  نامه  ای  هرَمَج  هب  ندز  گنـس  يارب  دوز  حبـص  ما ، هتـسخ 
.تسا هاگنابرق  هوک  نآ  ياپ  رد  مورب ، اهتنا  ات  ار  ریسم  نیا  دیاب  هک  دنا  هتفگ  نم  هب  متسه ، هاگنابرق  يوجتسج  رد  منک ، ادیپ  ار  دوخ 

.موش یم  یجاح  تقو  نآ  مشارتب ، ار  دوخ  رس  يوم  دیاب  منک ، ینابرق  ار  دوخ  دنفسوگ  یتقو  مراد ، نت  هب  مارحا  سابل 

اجنآ ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  موش ، یم  هاـگنابرق  دراو  تسا ، هدـش  عمج  اـجنآ  یتـّیعمج  هچ  تسا ، هاـگنابرق  ناـمتخاس  نآ  مناـمگ  هب 
اب منک ، یم  مالس  دنتسه ، مرظتنم 
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هب عورش  منک و  یم  زاب  ار  دوخ  ياعد  باتک  مینک ، یم  باختنا  ار  نادنفـسوگ  .میور  یم  نادنفـسوگ  يرادهگن  ّلحم  يوس  هب  مه 
: منک یم  اعد  ندناوخ 

! منک لمع  وت  ربمایپ  ّتنس  نییآ و  هب  مهاوخ  یم  منک ، ینابرق  ار  يدنفسوگ  مهاوخ  یم  وت  دای  وت و  مان  هب  ایادخ ! راب 

ات مهاوخ  یم  وت  زا  یـشخب ، یم  ار  وا  ناهانگ  دنک ، ینابرق  نیمزرـس  نیا  رد  صالخا  اب  سک  ره  هک  يا  هدرک  هدعو  وت  ایادـخ ! راب 
.یناشچب نم  هب  ار  دوخ  وفع  ینیریش 

...متفا یم  (ع ) میهاربا دای  هب  تسا ، لمع  نیا  رد  يزار  زمر و  هچ  مروآ  یم  دای  هب  مور ، یم  ورف  رکف  هب  يا  هظحل 

* * *

.دهدب يرسپ  وا  هب  ات  هتساوخ  ادخ  زا  اهراب  تسا و  دنزرف  نتشاد  ترسح  رد  (ع ) میهاربا هک  تسا  لاس  نایلاس 

.دراذگ یم  لیعامسا  ار  دوخ  رسپ  مان  میهاربا  دنک و  یم  باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  ماجنارس 

شرـسپ اـب  (ع ) میهاربا نک  شوگ  .تسا  (ع ) میهاربا گرزب  ناـحتما  عقوم  نونکا  دوش ، یم  گرزب  لیعامـسا  درذـگ ، یم  اـه  لاـس 
«. میورب هاگنابرق  هب  دیاب  ام  : » دیوگ یم  نخس  نینچ 

«. هدب ماجنا  تسا  هداد  نامرف  وت  هب  ادخ  هچنآ  ردپ ! يا  : » دیوگ یم  ردپ  باوج  رد  لیعامسا 

ناشوپب و ارم  يور  : » دیوگ یم  نینچ  رـسپ  نونکا  دناباوخ ، یم  هلبق  تمـس  هب  نیمز  يور  ار  رـسپ  ردپ ، .دنـسر  یم  هاگنابرق  هب  نانآ 
«. دنبب ار  میاپ  تسد و 

.دیامن دیدرت  يا  هّرذ  ادخ  رما  ماجنا  رد  دتفیب و  وا  هاگن  هب  شهاگن  ردپ  ادابم  ات  تساوخ  یم  وا 

اّما دشک ؛ یم  رسپ  يولگ  رب  ار  دراک  دیوگ و  یم  هّللا » مسب  ( » (ع میهاربا دننک ، یم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  دنا و  هداتسیا  ناگتـشرف  همه 
اّما دـهد ؛ یم  راشف  رت  مکحم  ار  دراک  (ع ) میهاربا .دوش  یم  خرـس  لیعامـسا  يولگ  ریز  دـشک ، یم  ار  دراک  هرابود  درب ، یمن  دراک 

دراک وا  درب ، یمن  دراک  مه  زاب 
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.دنکش یم  گنس  دنز و  یم  یگنس  رب  ار 

هارمه هب  يدنفـسوگ  دیآ ، یم  لیئربج  .يدمآ  نوریب  دنلبرـس  ناحتما  نیا  زا  وت  میهاربا  يا  هک  دزادنا  یم  نینط  نامـسآ  رد  ییادص 
12 .دنک ینابرق  ات  دهد  یم  (ع ) میهاربا هب  ار  نآ  دراد ،

ینابرق دنفـسوگ  دنیآ و  یم  انِم »  » نیمزرـس هب  نایجاح  هک  يزور  دوش ، یم  نابرق  دـیع  هّجحلا ، يذ  مهد  زور  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 
.دننک یم 

رد ار  اه  نیا  همه  ات  ما  هدامآ  ایآ  ...و  تّزع  وربآ ، تورث ، ترهـش ، تسایر ، تسیچ ؟ نم  ِلیعامـسا  هک  منادـب  منک و  رکف  دـیاب  نم 
؟ منک ینابرق  تسود  هار 

* * *

لـسن زا  ام  ناماما  همه  و  (ع ) یلع ترـضح  ربمایپ و  دـنام ، یمن  یقاب  یلـسن  چـیه  وا  زا  دـش ، یم  ینابرق  (ع ) لیعامـسا زور  نآ  رگا 
.دندمآ یمن  ایند  هب  (ع ) تیب لها  ربمایپ و  رگید  دش ، یم  ینابرق  زور  نآ  رد  وا  رگا  يرآ ، دنشاب ، یم  (ع ) لیعامسا

.دننک یم  رکش  ار  ادخ  دنریگ و  یم  گرزب  ینشج  ناناملسم  همه  هک  يزور  تسا ، یگرزب  دیع  نابرق  دیع 

* * *

يذ مهدزای  بش  ما ، هدمآ  نوریب  مارحا  سابل  زا  ما و  هدیشارت  ار  دوخ  رس  ندرک ، ینابرق  زا  دعب  متـسه ، انِم »  » نیمزرـس رد  نم  زونه 
یم تسا ، مهدزاود  زور  حبص  تعاس 10  نونکا  .مدز  گنس  گرزب  ناطیش  هس  هب  مهدزای  زور  مدنام ، نیمزرـس  نیا  رد  زین  هّجحلا 
راک نیا  ماجنا  اب  مدرگ ، زاب  هّکم  رهـش  هب  مناوت  یم  نآ  زا  سپ  .منزب  ار  دوخ  ياـه  گنـس  نیرخآ  مورب و  نیطایـش  يوس  هب  مهاوخ 

.دوش یم  مامت  انِم »  » نیمزرس لامعا  رگید 

گنس ناطیش  هس  نیا  هب  دیاب  ارچ  هک  ینادب  يراد  تسود  میوگب ، راک  نیا  زار  زا  وت  يارب  یهاوخ  یم  ینک و  یم  نم  هب  یهاگن  وت 
.دز

نیا هب  ار  (ع ) لیعامسا ات  داد  روتسد  (ع ) میهاربا هب  ادخ  میوگب ، نخس  تیارب  (ع ) میهاربا زا  رگید  راب  دیاب 
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ار وا  دمآ و  ناشهار  رس  ناطیـش  دمآ ،  نیمزرـس  نیا  هب  لیعامـسا  هارمه  (ع ) میهاربا یتقو  دنک .  ینابرق  وا  هار  رد  دروایب و  نیمزرس 
. »؟  يربب رس  ار  تدنزرف  دوخ  تسد  اب  یهاوخ  یم  ایآ  یمحر !  یب  ردقچ  وت   : » درک هسوسو  هنوگ  نیا 

باترپ ناطیش  يوس  هب  تشادرب و  یگنس  (ع ) میهاربا دنزب .  گنس  اب  ار  ناطیش  هک  داد  روتـسد  دمآ و  (ع ) میهاربا کمک  هب  لیئربج 
 . درک

نم مهدن !  ماجنا  ار  شیوخ  يادخ  روتسد  ات  ینک  هسوسو  ارم  یهاوخ  یم  وت   : » تفگ یم  نخس  ناطیش  اب  هنوگ  نیا  لد  نابز  اب  وا 
« . منک یم  ادخ  يادف  ار  مراد  هچ  ره  دنزرف و  دوخ ،  ، 

13  . تسا هدز  گنس  ناطیش  هب  (ع ) میهاربا هک  دنز  یم  گنس  ییاج  نامه  هب  یجاح  هک  تسا  زور  نآ  زا 

راب دز ، گنـس  وا  هب  میهاربا  دـمآ و  ناطیـش  رگید  راب  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  (ع ) میهاربا تفر و  ورف  نیمز  هب  ناـکم  نآ  رد  ناـطیش 
هدش یهاگیاج  تفر ، ورف  نیمز  لد  هب  ناطیش  هک  یناکم  نامه  نونکا  .دز  گنـس  وا  هب  مه  زاب  (ع ) میهاربا دمآ و  ناطیـش  مه  موس 

 . دنز یم  گنس  ناطیش ،  ياه  هسوسو  مامت  هب  دوخ ،  راک  نیا  اب  یجاح  يرآ ، ناطیش ! هب  ندز  گنس  يارب  تسا 

* * *

زامن ربمایپ  رازه  دجسم  نیا  رد  هک  ما  هدینش  .تسا  روهشم  فیخ »  » دجسم مان  هب  هک  دراد  دوجو  گرزب  يدجسم  انم ، نیمزرـس  رد 
14 .مورب دجسم  نیا  رد  مه  نم  هک  تسا  بوخ  ردقچ  دنا ، هدناوخ 

هچ ره  دنز ، یم  جوم  ّتیعمج  مور ، یم  دجسم  يوس  هب  .تساجنآ  فیخ  دجـسم  نک ! هاگن  ار  هوک  نآ  ياپ  تارمج ، تسار  تمس 
هب دوش ، یم  رتشیب  ّتیعمج  ماحدزا  موش ، یم  رت  کیدزن  دجسم  هب 
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یم ادیپ  یلاخ  ياج  کی  یتّدم ، زا  سپ  مناوخب ، زامن  تعکر  ود  مناوتب  ات  مدرگ  یم  ییاج  لابند  هب  موش ، یم  دجسم  دراو  تمحز 
تسود منک ، یم  رکف  دوخ  اب  نونکا  .مروآ  یم  اج  هب  ار  ادخ  رکش  مراذگ و  یم  هدجس  هب  رس  زامن  زا  دعب  متسیا ، یم  زامن  هب  منک ،

.يرجه مهد  لاس  هب  ...مور  یم  رود  ياه  لاس  هب  منک ، یم  رفس  خیرات  هب  .ما  هتسشن  اجک  نم  منادب  مراد 

بـش مهدزای و  بش  تسا ، هدرک  یناـبرق  اـجنیا  رد  ناـبرق ) دـیع  زور   ) مهد زور  وا  تسا ، هدـمآ  جـح  رفـس  هب  ربماـیپ  لاـس  نیا  رد 
.تسا هدمآ  فیخ »  » دجسم ِلحم  هب  وا  تسا ، هّجحلا  يذ  مهدزاود  زور  هک  نونکا  تسا ، هدنام  نیمزرس  نیا  رد  مهدزاود 

« . دیوگب نخس  ام  يارب  دهاوخ  یم  ربمایپ  دیوش  عمج  فیخ  دجسم  رانک  یگمه  مدرم !  يا   : » دنک یم  مالعا  مدرم  نایم  رد  یسک 

نم هک  دینادب  تفر ،  مهاوخ  دوخ  يادـخ  رادـید  هب  يدوز  هب  نم  مدرم !  يا   : » دـیوگ یم  ربمایپ  تسا ، هدـش  عمج  يدایز  ّتیعمج 
هک تسا  هداد  ربخ  دنوادخ  دنـشاب ،  یم  ترتع  نآرق و  اهبنارگ ،  زیچ  ود  نآ  مراذـگ ،  یم  راگدای  هب  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود 

15  «. دنوش قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  تمایق  زور  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  نم ،  ترتع  نآرق و 

نادـناخ ترتع و  هک  دـنناد  یم  همه  رگید  زورما  دـناسر ،  مدرم  همه  ِشوگ  هب  سّدـقم  ناکم  نیا  رد  ربمایپ  هک  دوب  یّمهم  مایپ  نیا 
دنمهف یم  همه  زورما  دنتسه .  ربمایپ  ياهراگدای  (ع ،) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  نآرق و  دنتسه ،  مرتحم  زیزع و  یلیخ  ربمایپ ، 

.دنراد يا  هژیو  هاگیاج  هچ  ربمایپ  نادناخ  هک 

دوش یم  هدافتسا  نخس  نیا  زا  يرآ ،
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تناما ود  ار  نآرق  و  (ع ) تیب لها  دوخ ، نخـس  نیا  رد  ربمایپ  اریز  دـنراد ، ار  یمالـسا  هعماج  يربهر  یگتـسیاش  ربمایپ  نادـناخ  هک 
يراگتـسر و هنیمز  مه  (ع ) تیب لها  زا  يوریپ  دوش ، یم  اه  ناـسنا  تیادـه  ثعاـب  نآرق  هک  هنوگناـمه  دومن و  یفرعم  دوخ  گرزب 

نامه نیا  درادـن و  هار  (ع ) تیب لها  رد  مه  یلطاب  چـیه  درادـن ، هار  نآرق  رد  یلطاب  چـیه  هک  روط  نامه  .دـنک  یم  مهارف  ار  تاجن 
.دنتسه رود  هب  ییاطخ  هنوگره  زا  ربمایپ  نادناخ  يرآ ، تسا ، تمصع »  » يانعم

ار یمیهاربا  ّجح  مدرم  تسا ، هداد  ماجنا  ار  جح  لامعا  همه  وا  دنک ، یم  تکرح  هّکم  رهـش  يوس  هب  ربمایپ  دسر ، یم  ارف  رهظزادـعب 
درک نایب  مدرم  يارب  ار  ادخ  نید  نیرخآ  وا  دنک ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  تسا  هتسناوت  هک  تسا  لاحـشوخ  ربمایپ  دنا ، هتفرگ  ارف  وا  زا 

نامرف رظنم  تسا ، دنوادخ  نامرف  رظتنم  ربمایپ  دشاب ، یم  (ع ) یلع تیالو  نآ  تسا و  هدـنام  یقاب  نید  نیا  مهم  تمـسق  کی  طقف  و 
(. (ع یلع تیالو  هرابرد  ادخ  گرزب 

ات دهاوخ  یم  وا  زا  دیآ و  یم  ربمایپ  دزن  لیئربج  زور  نیا  رد  دسر ، یم  ارف  مهدزیـس  زور  دنام ، یم  هّکم  رد  ار  مهدزیـس  بش  ربمایپ 
.دهد لیوحت  (ع ) یلع هب  تسوا  دزن  هک  ار  ناربمایپ  ثاریم  ملع و 

گرزب ناربمایپ  ياه  هناشن  اه  تناما  نیا  .دـهد  یم  لـیوحت  وا  هب  ار  ینامـسآ  ياـه  تناـما  نیا  دـناوخ و  یم  ارف  ار  (ع ) یلع ربماـیپ 
نیا .دـهد  لیوحت  (ع ) نسح ماما  هب  دوخ ، تداهـش  ماگنه  رد  ار  اه  نآ  دراد  هفیظو  مه  (ع ) یلع دـشاب ، (ع ) یلع دزن  دـیاب  هک  تسا 

.دیسر دهاوخ  (ع ) يدهم تسد  هب  ماجنارس  اه  تناما 

* * *

يذ مهدزیـس  زور  رد  ار  ینامـسآ  ياه  تناما  ربمایپ  .تسا  تیالو  تماما و  هناشن  هک  دـمآ  نایم  هب  ینامـسآ  ياـه  تناـما  زا  نخس 
هب يرجه  مهد  لاس  هّجحلا 
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.تسا (ع ) نامز ماما  دزن  اه  نآ  همه  نونکا  داد و  لیوحت  (ع ) یلع

: يوش انشآ  رتشیب  ناربمایپ  ثاریم  اب  ات  منک  یم  هراشا  اهنآ  دروم  ود  هب  اجنیا  رد 

(. (ع فسوی نهاریپ  لوا : * 

کی (ع ،) فسوی نهاریپ  اریز  ارچ ؟ اـّما  درک ، دـهاوخ  نت  هب  ار  (ع ) فسوی نهاریپ  وا  دومن ، دـهاوخ  روـهظ  هّکم  رد  (ع ) ناـمز ماـما 
16 .تسا شتآ  ّدض  یسابل  هکلب  تسین ، یلومعم  یسابل 

، دزادنا شتآ  رد  یتسرپادخ  مرج  هب  ار  (ع ) میهاربا تساوخ  یم  دورمن  هک  یماگنه  .دوب  (ع ) میهاربا زا  لصا  رد  (ع ) فسوی نهاریپ 
رد (ع ) میهاربا سابل ، نیا  اب  .دروآ  تشهب  زا  یـسابل  دوخ  هارمه  وا  .دنک  يرای  ار  دیحوت  رادـمچرپ  گرزب  ات  دـمآ  نیمز  هب  لیئربج 

17 .تخوسن شتآ 

! بوقعی نامشچ  ینشور  لماع  دش و  (ع ) فسوی سابل  هک  نیا  ات  دیسر  ثرا  هب  وا  نادنزرف  هب  سابل  نیا  (ع ،) میهاربا زا  سپ 

18 .دندرب ثرا  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  (ع ،) موصعم ناماما  وا  زا  دعب  مالسا و  ربمایپ  ات  تشگ  لسن  هب  لسن  سابل  نیا 

هک شتآ  نابایب  کی  دوب ، راگزور  نآ  شتآ  نیرت  گرزب  دورمن  شتآ  تسا ، هتـشاد  هگن  ناـمز  ماـما  يارب  ار  نهاریپ  نیا  دـنوادخ 
نایم ار  (ع ) میهاربا درک و  اپرب  یگرزب  نآ  هب  یـشتآ  تشاد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  اب  دورمن  دیـسر ،  یم  نامـسآ  هب  نآ  ياه  هلعش 

.دوب دهاوخ  نامز  ماما  نت  رد  نهاریپ  نامه  روهظ  زور  رد  درک و  يرای  نهاریپ  نآ  اب  ار  دوخ  ربمایپ  ادخ ، اّما  تخادنا ؛ شتآ  نآ 

(ع) یسوم ياصع  * 

19 .دوب دهاوخ  (ع ) یسوم ياصع  وا  تسد  رد  دنک  روهظ  (ع ) نامز ماما  یتقو 

، ار نآ  نآلا  نیمه  هک  نیا  لثم  دوب ، دهاوخ  هزات  رت و  اّما  تسا ؛ هدش  هدیرب  تخرد  زا  شیپ ، لاس  نارازه  اصع  نیا  بوچ  هک  نیا  اب 
20 .دنا هدرک  عطق  تخرد  زا 

رحس رد  رشب  (ع ،) یسوم نامز  رد 
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هب ار  دوخ  ياصع  (ع ) یسوم یتقو  اّما  دوب ؛ وداج  رحس و  زور ، نآ  ِرشب  يروآ  نف  حالطصا ، هب  دوب و  هدرک  يدایز  تفرشیپ  وداج  و 
.دیعلب ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  ار  اهوداج  رحس و  نآ  همه  هک  دش  لیدبت  ییاهدژا  هب  اصع  نآ  ناهگان  دز ، نیمز 

هلباقم هب  اصع  نیمه  اب  نامز  ماما  هک  دنادب  دیاب  دشاب  هتشاد  يدیدج  يروآ  نف  ره  هدرک و  تفرشیپ  هچ  ره  رـشب  مه  روهظ  زور  رد 
21 .دهد یم  ماجنا  دهدب ، نآ  هب  ماما  هک  ار  يروتسد  ره  هکلب  تسین ، یلومعم  ياصع  کی  اصع ، نیا  .تفر  دهاوخ  نانمشد  اب 

22 .دوش یم  هدیعلب  اصع  نیا  طسوت  تسا  هتخاس  دوخ  تسد  هب  رشب  هک  هچنآ 

نآ لباقم  دناوت  یم  ادـخ  نذا  هب  اصع  نآ  دـشاب ، دـهاوخ  یم  هچ  ره  روهظ  زور  رد  رـشب  رنه  دوب ، وداج  رحـس و  زور  نآ  ِرـشب  رنه 
.دتسیاب

مئاق یتقو  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دوش ؟ یم  يزیچ  هچ  هب  لیدبت  اصع  نآ  دنزب ، نیمز  رب  ار  اصع  نآ  (ع ) نامز ماما  یتقو  یناد  یم  ایآ 
23 «. دعلب یم  دشاب ، شلباقم  هک  ار  هچ  ره  اصع  نآ  دنزب ، نیمز  هب  ار  دوخ  ياصع  ام ،

24 .دنک یم  يرای  ار  دوخ  ّیلو  نیرخآ  (ع ،) یسوم ياصع  اب  نینچ  نیا  هک  دراد  ییابیز  ياه  تمکح  هچ  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

.درک دهاوخ  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ربمایپ  دسرب ، ارف  هک  ادرف  تسا ، هّکم  رد  ربمایپ  زونه  تسا ، هّجحلا  يذ  مهدزیس  زور 

: دیوگ یم  نخس  وا  اب  دیآ و  یم  ربمایپ  يوس  هب  (ع ) یلع نک ، هاگن 

! مدیدن ار  یسک  اّما  تفگ ، یم  نخس  نم  اب  یسک  ایوگ  مدینش ، ار  ییادص  نم  ادخ ! لوسر  يا 

وا .دناسرب  ماجنا  هب  ار  ادخ  هدعو  ات  تسا  هدمآ  وا  .تسا  هدرک  مالس  وت  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  ناج ! یلع 
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.تسا هدومن  باطخ  نان�ومریما »  » ار وت 

«. نان�ومریما يا  وت  رب  مالس  : » دننک مالس  هنوگ  نیا  وا  هب  دنورب و  (ع ) یلع دزن  ات  دهد  یم  روتسد  دوخ  نارای  هب  ربمایپ  نونکا 

.»؟ تسادخ فرط  زا  روتسد  نیا  ایآ  : » دنیوگ یم  دنیاشگ و  یم  ضارتعا  هب  نابز  رکبوبا  رمُع و  نایم  نیا  رد 

«. تسا هداد  ار  روتسد  نیا  نم  هب  ادخ  يرآ ، : » دیوگ یم  نانآ  باوج  رد  ربمایپ 

يا وـت  رب  مالـس  : » دـننک یم  مالـس  هنوـگ  نیا  وا  هب  دـنور و  یم  (ع ) یلع دزن  دـننک و  یم  لـمع  ربماـیپ  نخـس  نیا  هـب  ربماـیپ  ناراـی 
«. نان�ومریما

25! رت مهم  يا  همانرب  يارب  تسا  يا  همّدقم  مالس ، نیا  .تسا  نانآ  ياقآ  (ع ) یلع هک  دنمهف  یم  همه  يرآ ،

! نامیا لها  همه  ياوشیپ  ربهر و  ینعی  نان�ومریما » ، » تسا ربهر  يانعم  هب  یبرع ، نابز  رد  ریما » »

.درادن ار  بقل  نیا  یگتسیاش  وا ) زا  دعب  هن  وا و  زا  لبق  هن   ) سک چیه  تسا و  هداد  (ع ) یلع هب  طقف  ادخ  هک  تسا  یبقل  نیا 

.دراد ار  ربمایپ  ینیشناج  تفالخ و  یگتسیاش  ربمایپ ، زا  دعب  (ع ) یلع هک  دمهف  یم  دونشب ، ار  بقل  نیا  سک  ره  نونکا 

؟ تساجک وت  نابرهم  ردام 

یـس زا  لبق  هک  یناسک  تسا ، هدوب  مشاه  ینب  هّلحم  ًالبق  هک  مناوخ  یم  ییاج  ار  دوخ  زامن  تاقوا  یهاـگ  مور ، یم  هنیدـم  هب  یتقو 
نآ زا  يرثا  چیه  تسا و  هدش  بارخ  هّلحم  نیا  هزورما  هنافّـسأتم  دنا ، هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  هّلحم  نیا  دنا ، هدمآ  هنیدم  هب  شیپ  لاس 

.تسا هدنامن 

یتقو دراد ، رد  نیدنچ  ربمایپ  دجـسم  .ینک  ادیپ  ار  مشاه  ینب  هّلحم  یناوت  یم  مهد  یم  هک  یـسردآ  نیا  اب  ییآ  یم  هنیدـم  هب  یتقو 
هلصاف رد  مشاه  ینب  هّلحم  ینیبب ، دوخ  تسدرود  رد  ار  عیقب  ناتسربق  یناوت  یم  يوش ، جراخ  تسا ، روهـشم  عیقب  رد  هب  هک  يرد  زا 

.دشاب یم  عیقب  ناتسربق  ات  تسا ) عیقب  ِرد  مان  هب  هک   ) دجسم ِرد  نیب 

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد يدایز  تارطاخ  اجنیا  .تسا  هتشاد  رارق  و ...  (س ) بنیز هناخ  (ع ،) نیسح ماما  هناخ  (ع ،) نسح ماما  هناخ  اجنیا 

يراهب ناراب  ایوگ  دراب ، یم  متروص  رب  ناراب  تارطق  منک ، یم  نامسآ  هب  یهاگن  مناوخب ، ار  رهظ  زامن  ات  ما  هتـسشن  اجنیا  مه  زورما 
.دیآ یم  ناذا  يادص  .دسر  یم  شوگ  هب  مه  قرب  دعر و  يادص  .تسا  هار  رد 

هب دـیاب  موش ، ربخاب  ناکم  نیا  تارطاخ  زا  دـیاب  .ما  هتـسشن  اجک  منادـب  مراد  تسود  مور ، یم  ورف  رکف  هب  دوش  یم  ماـمت  هک  زاـمن 
.مورب يرجه  متفه  لاس  هب  .منک  رفس  خیرات 

* * *

باطخ ردام »  » ار وا  دنیب  یم  ار  نمیَا  ُّما  ربمایپ  یتقو  دـیآ ، یم  اجنیا  هب  نمیَا  ُّما  ندـید  يارب  ًالومعم  ربمایپ  .تسا  نمیَا  ُّما  هناخ  اجنیا 
26 .دیوگ یم  نخس  وا  اب  دنک و  یم  یسرپ  لاوحاو  دنک  یم 

؟ دنک یم  باطخ  ردام »  » ار نمیَا  ُّما  ربمایپ  ارچ  یتسار 

.دمآ هنمآ  شردام  دزن  ربمایپ  سپس  .درک  يرادهگن  ربمایپ  زا  لاس  ود  هّیدعس  همیلح  .دنتفرگ  يا  هیاد  وا  يارب  دمآ  ایند  هب  هک  ربمایپ 
هناخ هب  مه  نمیَا  ُّما  .درب  دوخ  هناخ  هب  ار  ربمایپ  بلّطملا ، دبع  تفر ، ایند  زا  هنمآ  هک  یتّدم  زا  دعب  .درک  یم  کمک  هنمآ  هب  نمیَا  ُّما 

27 .درک یم  يردام  ربمایپ  ِّقح  رد  تفر و  وا 

.دروآ نامیا  وا  هب  هک  دوب  ینانز  نیلّوا  ءزج  نمیَا  ُّما  دش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

28 .تسا هدرک  یفّرعم  تشهب  لها  ار  نمیَا  ُّما  دوخ  نخس  رد  ربمایپ  هک  تسا  بلاج 

: میوگ یم  هدرک و  مالس  وا  هب  دوش ، یم  جراخ  هناخ  زا  نمیَا  ُّما  تسا ، هدش  هتخود  نمیَا  ُّما  هناخ  ِرد  هب  نم  هاگن 

؟ دیور یم  اجک  زور  تقو  نیا  امش 

.تسا هدش  گنت  (ع ) نیسح نسح و  ندید  يارب  ملد  .مورب  (س ) همطاف و  (ع ) یلع هناخ  هب  مهاوخ  یم 

وا

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نآ  رد  ار  اـیند  گرزب  ياـه  یبوخ  همه  هک  کـچوک  يا  هناـخ  .دور  یم  (ع ) یلع هناـخ  يوـس  هب  نمیَا  ُّما  .منک  یم  یهارمه  ار 
.دیوگ یم  دمآ  شوخ  نمیَا  ُّما  هب  دنک و  یم  زاب  ار  هناخ  رد  (ع ) یلع .ینیبب  یناوت 

یم وا  لابقتـسا  هب  مه  (س ) همطاف .دنتـسه  ربمایپ  لد  نازیزع  اه  نیا  .دـنک  یم  مالـس  (ع ) نیـسح نسح و  هب  دوش ، یم  دراو  نمیَا  ُّما 
.دیآ

.دسر یم  شوگ  هب  هناخ  رد  يادص  .دنوش  یم  وگتفگ  لوغشم  مه  اب  دنیشن و  یم  (س ) همطاف رانک  نمیَا  ُّما 

.تسا هدمآ  شنازیزع  ندید  يارب  ربمایپ  نک ! هاگن  .دنک  یم  زاب  ار  هناخ  رد  (ع ) یلع

.دیوب یم  دسوب و  یم  ار  اه  نآ  دریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  (ع ) نیسح نسح و  ربمایپ 

زا.دزادـنا یم  هنمآ  شردام  دای  هب  ار  ربمایپ  نمیَا ، ُّما  رادـید  .دزیخ  یمرب  اج  زا  ربمایپ  مارتحا  هب  نمیَا  ُّما  دوش ، یم  قاـتا  دراو  ربماـیپ 
29 .دوش یم  لاحشوخ  رایسب  وا  ندید  زا  ور  نیا 

نآ ربمایپ  .دنتـسه  ایند  نیا  رد  وا  یـشوخ  لد  اهنت  هناخ  نیا  لها  .تسا  هتفرگ  مارآ  شدوخ  ياه  لگ  رانک  ربمایپ  ییابیز ! هرظنم  هچ 
 . دنز یم  دنخبل  دنیب و  یم  ار  اه 

َو دـناوخ « : یم  ربمایپ  رب  ار  ءارـسإ »  » هروس هیآ 26  دوش و  یم  لزان  لیئربج  .دزو  یم  یمیـسن  دـچیپ ، یم  اـضف  رد  يرطع  ناـهگان ، 
 !«. نک ادا  ار  تدوخ  ناشیوخ  ِّقح  ربمایپ ،  يا  ُهَّقَح :  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَء 

ناـمرف نیا  زا  ادـخ  روظنم  یتـسار  هب  .تسا  هداد  هزاـت  یناـمرف  دـنوادخ  .دور  یم  ورف  رکف  هب  ربماـیپ.تسا  هدـش  لزاـن  يا  هزاـت  هیآ 
؟  تسیچ

؟  مهدب دیاب  ار  یسک  هچ  ّقح  هک  وگب  میارب  لیئربج  يا 

30  . مدرگرب مریگب و  ار  باوج  مورب و  دنوادخ  دزن  هدب  هزاجا  نم ،  بیبح  يا 

.تسا رظتنم  ربمایپ  .دریگ  یم  ارف  ار  اج  همه  توکس  یتاظحل 

* * *

رد راهب  يوب  هرابود 
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: تسا هتشگ  زاب  لیئربج  .دزو  یم  میسن  دچیپ و  یم  اضف 

؟  ربخ هچ  لیئربج ،  يا 

31  . تسا (س ) همطاف ِلام  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  كدف  یهدب ،  (س ) همطاف هب  ار  كدف  وت  هک  تسا  هداد  روتسد  دنوادخ 

32 .تسادخ نامرف  نیا  .تسا  هدیشخب  (س ) همطاف هب  ار  كدف  نیمزرس  ادخ  يدینش  تسرد  يرآ ،

؟ تسا قوش  کشا  نیا  تسا ؟ هتسشن  ربمایپ  مشچ  رد  کشا  ارچ 

ارف ار  شدوجو  رـسارس  هاکناج ، یمغ  دتفا و  یم  (س ) هجیدـخ شا ، هدرک  رفـس  رای  دای  هب  ربمایپ  هک  تقو  ره  .تسا  قارف  کشا  هن ،
33 .دریگ یم 

اّما دوـب ؛ یلاـخ  اـیند  ِلاـم  زا  ربماـیپ  تسد  .دورب  (س ) هجیدـخ يراگتـساوخ  هب  تفرگ  میمـصت  هـک  دـتفا  یم  يزور  داـی  هـب  ربماـیپ 
.دوب راگزور  نآ  نز  نیرتدنمتورث  (س ،) هجیدخ

.درک نییعت  هّکـس  رازه  زا  شیب  ار  (س ) هجیدخ هیرهم  يراگتـساوخ  سلجم  رد  دوب  فلاخم  جاودزا  نیا  اب  هک  (س ) هجیدخ يومع 
.دیآ یمن  رب  نیگنس  هیرهم  نیا  هدهع  زا  ربمایپ  هک  تسناد  یم  وا 

دهاوـخ اـجک  زا  ار  لوـپ  همه  نیا  دّـمحم  : » دـنتفگ دوـخ  اـب  دـندرک و  بّجعت  همه  تـسا .» لوـبق  : » تـفگ دز و  يدـنخبل  بلاـطوبا 
34 «. دروآ

؟ هنوگچ دیناد  یم  امش  ایآ  .درک  تخادرپ  ار  هیرهم  همه  ربمایپ 

35! دنک تخادرپ  هیرهم  ناونع  هب  ات  دوب  هداد  ربمایپ  هب  ار  لوپ  نیا  (س ) هجیدخ دوخ 

36 «. تسا هداد  هیرهم  داماد  يارب  سورع  زورما  دهد ، یم  هیرهم  سورع  يارب  داماد  هشیمه  : » تفگ دینش ، ار  نیا  لهجوبا  یتقو 

.دنک ناربج  ار  (س ) هجیدخ هیرهم  يزور  ات  تشاد  وزرآ  نامز  نامه  زا  ربمایپ 

یم (س ) هجیدخ رادـماو  ار  دوخ  هشیمه  وا  منک  یم  رکف  نم  اّما  دوب ؛ هدیـشخب  ربمایپ  هب  يدایز  لوپ  (س ) هجیدـخ هک  تسا  تسرد 
.دنادرگزاب (س ) هجیدخ هب  ار  لوپ  نیا  ینامز  تشاد  تسود  درک و  یم  هاگن  ضرق  مشچ  هب  لوپ  نیا  هب  دید و 

جاودزا نیا  زا  اه  لاس 
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.درک جرخ  مالسا  هار  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  (س ) هجیدخ تشذگ ، یم  ناناملسم  رب  هک  یتخس  طیارش  رد  تشذگ و 

.تفرن ربمایپ  رطاخ  زا  زگره  (س ) هجیدخ دای  اّما  دورب ؛ ادخ  شیپ  دراذگب و  اهنت  ار  ربمایپ  (س ) هجیدخ هک  دوب  نینچ  ریدقت 

.دنک ناربج  ار  (س ) هجیدخ يراوگرزب  ات  تسا  یبوخ  تصرف  نونکا  .داد  ربمایپ  هب  ار  كدف  ربیخ ، حتف  زا  دعب  دنوادخ 

(س) هجیدـخ ثراو  وا  .تسا  (س ) هجیدـخ راگدای  اهنت  (س ) همطاف .تسه  هک  وا  رتخد  اّما  تسین ؛ (س ) هجیدـخ زورما  هک  سوسفا 
.دهدب (س ) همطاف هب  ار  (س ) هجیدخ هیرهم  دناوت  یم  ربمایپ  سپ  .درب  یم  ثرا  وازاردام  گرمزا  دعب  تسا و 

يا ُهَّقَح ،)  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَء  َو  داد ( : روتـسد  ربمایپ  هب  ادخ  میناوخب ؟ ار  هیآ  نیا  رگید  راب  کی  یقفاوم  ایآ  .دش  لزان  نآرق  هیآ  زورما 
 ! نک ادا  ار  همطاف  ّقح  ربمایپ ، 

37 .دهدب ار  (س ) همطاف ّقح  دیاب  ربمایپ 

(س) هجیدـخ رادـماو  هشیمه  يارب  ربماـیپ  تسا و  (س ) هجیدـخ رتخد  وا  نوچ  تسا ، (س ) همطاـف ّقح  كدـف  نکن ! شومارف  زگره 
38 .تسا

* * *

هک نونکا  .ما  هتخادرپن  ار  شا  هیرهم  .مدوب  هجیدخ  تردام  رادماو  نم  .مهدب  وت  هب  ار  كدـف  ات  هداد  روتـسد  دـنوادخ  ناج ! همطاف 
راـیتخا رد  ار  اـجنآ  یتـسرفب و  كدـف  هب  يا  هدـنیامن  دـیاب  .مشخب  یم  وت  هب  ار  كدـف  سپ  مهد ، وا  هب  ار  كدـف  اـت  تسین  ترداـم 

.يریگب

.منک یمن  یفّرصت  چیه  كدف  رد  نم  دیتسه  هدنز  امش  ات  ناج ! ردپ 

.دنهدن وت  هب  ار  كدف  نم  گرم  زا  دعب  ینکن  فّرصت  ار  كدف  رگا  هک  مسرت  یم  .تسوت  ِنآ  زا  كدف  دنمهفب ، همه  دیاب  هن ،

39 .منک یم  ار  راک  نیا  ییوگ ، یم  امش  نوچ  .مشچ 

.دنک هدامآ  ار  نتشون  لیاسو  ات  دهاوخ  یم  (ع ) یلع زا  ربمایپ  نونکا 
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.دوش هتشون  میدَا »  » يور رب  (س ) همطاف ِكدف  يارب  يدنس  دهاوخ  یم  ربمایپ 

یم میدا »  » نآ هب  اه  برع  .دننک  یم  هدامآ  نتـشون  يارب  ار  نآ  دش  یغابد  دنفـسوگ  تسوپ  یتقو  تسیچ ؟ میدا »  » ییوگ یم  ًامتح 
.دنیوگ

.دورن نیب  زا  دوشن و  هراپ  یتحار  هب  هتشون  نیا  دهاوخ  یم  ربمایپ 

دنـس كدـف  يارب  همطاف  مهاوخ  یم  : » دـیوگ یم  وا  هب  ربمایپ  .ددرگ  یمرب  تاود  ملق و  و  میدا »  » کـی اـب  یتاـظحل  زا  دـعب  (ع ) یلع
«. داد همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  هک  سیونب  .دشاب  هتشاد  بوتکم 

.دوش هدروآ  ناشمان  دهاش  ناونع  هب  رفن  ود  دیاب  دوش  یم  هدامآ  دنس  هک  نآ  زا  دعب  .دوش  یم  نتشون  لوغشم  (ع ) یلع

، دنـسانش یم  همه  ار  نمیَا  ُّما  .دنک  یم  نمیَا  ُّما  هب  ور  دـعب  .سیونب  لّوا  دـهاش  ناونع  هب  ار  تدوخ  مان  دـیوگ  یم  (ع ) یلع هب  ربماپپ 
.تسا هدرک  یفّرعم  تشهب ، ِلها  ار  وا  ربمایپ  هک  دنناد  یم  همه 

یم هتـشون  كدف  دنـس  رد  وا  مان  هک  تسا  هنوگ  نیا  سیونب .» دـهاش  ناونع  هب  ار  نمیَا  ُّما  مان  : » دـیوگ یم  (ع ) یلع هب  ربمایپ  نونکا 
40 .دوش

هب خیرات  رد  هشیمه  ات  (ع ) یلع مان  رانک  دیاب  وا  مان  .دشاب  كدـف  شـشخب  هیآ  لوزن  دـهاش  تشاد  تقایل  نمیَا  ُّما  طقف  همه  نایم  زا 
.دشخردب كدف  دهاش  ناونع 

؟ تسا هدنز  نمیَا  ُّما  مان  تسا  هدنز  كدف  مان  ات  هک  تسا  يزار  هچ  نیا 

41 .درک دهاوخ  عافد  (س) همطاف ّقح  زا  یطیارش  ره  رد  وا  هک  دناد  یم  دسانش و  یم  ار  وا  ربمایپ 

.دندش هنادواج  مه  اب  ود  ره  دندروخ و  هرگ  مه  هب  دبا  ات  نمیَا  ُّما  كدف و  مان  هک  تسا  هنوگ  نیا 

* * *

ناوارف و بآ  ياه  همـشچ  نیمزرـس ،  نیا  تسا ،  زیخلـصاح  دابآ و  ینیمزرـس  كدف ،  تسیچ !  كدف  هک  یناد  یم  هچ  وت  كدف ! 
هلصاف دراد ،  يدایز  ياه  ناتسلخن 
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42  . تسا رتمولیک  داتفه  تسیود و  دودح  هنیدم  ات  نآ 

زا ربمایپ  اّما  دـننک ،  هلمح  هنیدـم  هب  ات  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش و  عمج  مه  رود  ربیخ  هعلق  ِنایدوهی  تسا : نینچ  نیا  كدـف  يارجام 
 . دمآ رد  مالسا  ياهورین  هرصاحم  هب  ربیخ  هعلق  درک .  تکرح  ربیخ  يوس  هب  یگرزب  هاپس  اب  دش و  ربخاب  اه  نآ  میمصت 

بقع هب  روبجم  مالسا  هاپـس  داد .  يرارف  ار  همه  دوهی ،  ناولهپ  بَحرَم ، »  » ریـشمش قرب  اّما  دش ،  کیدزن  هعلق  يوس  هب  مالـسا  هاپس 
43  . دتسرفب دوهی  ناولهپ  گنج  هب  ار  (ع ) یلع ات  تفرگ  میمصت  ربمایپ  ماجنارس  دش و  ینیشن 

44 « . داهن مان  ردیح  ارم  مردام  هک  متسه  یسک  نآ  نم  : » دنکفا نینط  نادیم  ياضف  رد  (ع ) یلع يادص 

 . درک حـتف  ار  نآ  درک و  هلمح  هعلق  هب  (ع ) یلع دیـسر .  لتق  هب  بَحرَم »  » ماجنارـس تفرگ و  رد  ناولهپ  ود  نیا  نایم  یتخـس  گـنج 
ناـیم رد  ار  نیمزرـس  نیا  ياـه  تمینغ  همه  ربماـیپ  تشاد و  يزبسرـس  ياـه  نیمز  اـمرخ و  ياـه  لـخن  دوـب ،  يداـبآ  هقطنم  ربـیخ 

45  . درک میسقت  مالسا  ناگدنمزر 

هدـش تسدـمه  ربیخ  ِنایدوهی  اب  زین  اه  نآ  دـندرک .  یم  یگدـنز  كدـف  رد  ناـیدوهی ،  زا  رگید  یهورگ  ربیخ ،  ياـه  یکیدزن  رد 
كدف نایدوهی  اب  گنج  هب  يرتهب  هّیحور  اب  دنیایب و  نوریب  یگتـسخ  زا  دـننک و  تحارتسا  مالـسا  هاپـس  ات  دوب  رظتنم  ربمایپ  دـندوب ، 

 . دنورب

دزن ار  وا  ربمایپ ، ِنارای  تفرگ ،  ار  ربمایپ  غارـس  دمآ و  مالـسا  هاگودرا  يوس  هب  دوب  كدف  مدرم  هداتـسرف  هک  يدرمریپ  نایم  نیا  رد 
 . دندرب ترضح  نآ 

دنا هداتسرف  ارم  كدف  ِمدرم  دّمحم ،  يا  : » تفگ ربمایپ  هب  دوب .  هدروآ  ربمایپ  يارب  ار  یّمهم  مایپ  وا 
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امش ات  دنشخبب  امش  هب  ار  كدف  دوخ ، نیمزرس  زا  یمین  دنرضاح  اه  نآ  منک ،  ءاضما  ار  حلـص  نامیپ  امـش  اب  اه  نآ  فرط  زا  نم  ات 
« . ینک رظن  فرص  اه  نآ  هب  هلمح  زا 

46  . درک تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  وا  تسشن ،  وا  ياه  بل  رب  يدنخبل  درک و  رکف  یتاظحل  ربمایپ 

كدف نیمزرس  يرآ ،  دوبن ،  يربخ  یشکرکشل  گنج و  زا  رگید  دندش ،  لاحشوخ  همه  مالسا  نایهاپس  دش ،  هتـشون  حلـص  نامیپ 
 . دش میلست  یشکرکشل  گنج و  هنوگ  چیه  نودب 

تـسد هب  رد  هک  یمئانغ  نآ...ِِهلوُسَر  یَلَع  هّللا  َءآَـفَأ  آَـم  َو  : » دـش لزاـن  رـشح »  » هروس مشـش  هیآ  دـمآ و  دورف  لـیئربج  ناـیم  نیا  رد 
.تسا ربمایپ  ِنآ  زا  دیا ، هدرکن  یشک  رکشل  نآ ،  ندروآ 

ناج لد و  اب  همه  دوبن و  فلاخم  نآ  اب  سک  چیه  دوب و  نآرق  مکح  نیا  دش .  ربمایپ  ِلام  كدف ،  دیـشخب ،  ربمایپ  هب  ار  كدف  ادخ 
47  . دنتفریذپ ار  ادخ  مکح  ، 

.دوب هدش  لّمحتم  وا  هار  رد  هک  یتامحز  همه  ساپ  هب  دوب  ربمایپ  هب  دنوادخ  هیده  نیا 

 . تشگزاب هنیدم  يوس  هب  داد و  رارق  دوخ  رازگراک  ناونع  هب  كدف  رد  ار  یصخش  ربمایپ 

.دنک ربخاب  ارجام  نیا  زا  ار  مدرم  همه  دهاوخ  یم  ربمایپ  دیشخب و  (س ) همطاف هب  ار  كدف  ادخ  مه  زورما 

* * *

! ربکا هّللا  ربکا ! هّللا 

.دنوش یم  هدامآ  دجسم  هب  نتفر  يارب  همه  .دسر  یم  شوگ  هب  هک  تسا  لالب  ناذا  يادص  نیا 

.دوش یم  زاغآ  زامن  هدش و  هتسب  اه  فص  .دتسیا  یم  بارحم  رد  دیآ و  یم  دجسم  هب  ربمایپ 

.دراد راک  مدرم  اب  زورما  وا  .دنوشن  قّرفتم  ات  دهاوخ  یم  مدرم  زا  دزیخ و  یمرب  اج  زا  ربمایپ  زامن  زا  دعب 

ور ربمایپ 
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.دنیایب دجسم  نوریب  هب  وا  هارمه  ات  دهاوخ  یم  اه  نآ  زا  دنک و  یم  مدرم  هب 

؟ دربب اجک  ار  مدرم  دهاوخ  یم  ربمایپ  .دنا  هدرک  بّجعت  مدرم  .دنور  یم  وا  رس  تشپ  همه  دنک و  یم  تکرح  ربمایپ 

.دتسیا یم  (س ) همطاف هناخ  ِرد  رانک  دیآ و  یم  ربمایپ 

.تسا هدمآ  دنب  هار  .تسا  ّتیعمج  زا  رپ  هچوک  .دنروآ  یم  موجه  همه  مدرم 

! مدیـشخب (س ) همطاف مرتخد  هب  ار  كدف  نم  هک  دینادب  مدرم ! يا  : » دیوگ یم  دـنلب  يادـص  اب  دـنک و  یم  مدرم  هب  ور  ربمایپ  نونکا 
48 «. تسا (س ) همطاف مرتخد  ِلام  كدف 

هشیمه يارب  ناشیرادن  رقف و  راگزور  يدوز  هب  اریز  دنوش  یم  لاحـشوخ  رایـسباه  نآ  .دنتـسه  مه  هنیدم  ناریقف  ّتیعمج ، نایم  رد 
.دبای یم  نایاپ 

يریقف هب  ار  نآ  تشاد ، نان  صرق  کی  طقف  هناخ  رد  یتقو  هک  تسا  یـسک  (س ) همطاف .دنـسانش  یم  بوخ  ار  (س ) همطاـف اـه  نآ 
49 .دندنام هنسرگ  شیاه  هّچب  دوخ و  داد و 

.درک دهاوخن  ناششومارف  (س ) همطاف هک  دنناد  یم  بوخ  اه  نآ 

رتخد وا  تشاد ؟ راظتنا  دوش  یم  مه  نیا  زا  ریغ  (س ) همطاف زا  رگم  .دـشابن  يریقف  هنیدـم  رد  زگره  هک  دوب  (س ) همطاف يوزرآ  نیا 
 . دومن يرای  دوجو  مامت  اب  ار  وا  درک و  جرخ  ربمایپ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  هک  ییوناب  نامه  تسا ،  (س ) هجیدخ

لحارم همه  رد  (س ) همطاف هک  دننک  یم  لایخ  يا  هّدـع  هک  سوسفا  .تسین  دـنمتورث  (س ) همطاف هزادـنا  هب  سک  چـیه  رگید  زورما 
 ! دوب دوخ  بش  نان  جاتحم  شیگدنز ، همه  رد  (س ) همطاف هک  دنیوگ  یم  اه  نآ  .دوب  ریقف  دوخ  یگدنز 

.تخانش ون  زا  دیاب  ار  (س ) همطاف

50 .دراد دمآرد  خرس  رانید  رازه  داتفه  هنایلاس  هک  تسا  یسک  (س ) همطاف

؟  لوپ ردقچ  ینعی  رادقم  نیا  یناد  یم  ایآ 

 ! خرس يالط  ولیک  دصیس  زا  شیب 

نآ دراد ،  تمیق  ردقچ  مرگ ) جنپ   ) الط لاقثم  ره  نک ،  باسح  الاح 
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! نک رازه  تصش  رد  برض  ار 

 . تساه فرح  نیا  زا  شیب  یلیخ  وا  هیامرس  ِلصا  .تسا  كدف  لاس  کی  دمآرد  طقف  نیا 

* * *

دهد یم  روتـسد  دوخ  هدنیامن  هب  (س ) همطاف .دتـسرف  یم  كدف  هب  ار  يرازگراک  (س ) همطاف دسر ، یم  ارف  هک  امرخ  تشادرب  لصف 
.دوش عیاض  اه  نآ  ّقح  ادابم  دنک ، دروخرب  فاصنا  تلادع و  اب  كدف  مدرم  اب  ات 

! الط هّکس  رازه  داتفه  .دیآ  یم  هنیدم  هب  كدف  دمآرد  اب  (س ) همطاف هدنیامن  هک  دسر  یم  ربخ  درذگ ، یم  یتّدم 

؟ درک دهاوخ  هچ  الط  هّکس  رازه  داتفه  اب  (س ) همطاف

هب اه  هّکـس  نیا  دهاوخ  یم  (س ) همطاف ایوگ  .تساجنیا  مه  ربمایپ  .دـنا  هدـمآ  (س ) همطاف هناخ  ِرد  هب  هنیدـم  ناریقف  همه  نک ! هاگن 
.دوش میسقت  ناریقف  نایم  ربمایپ  تسد 

.دنک یم  میسقت  همه  نایم  ار  اه  هّکس  نآ  دعب  تسا ،» (س) همطاف ِنآ  زا  اه  هّکس  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ناریقف  هب  ور  ربمایپ 

! ینیب یم  ار  الط  ياه  هّکس  ینک  یم  هاگن  هک  يریقف  ره  تسد  هب  نک ! هاگن 

رقف و زا  رگید  تسه  (س ) همطاـف اـت  .دراد  هدـنیاپ  ار  (س ) همطاـف ادـخ  .دـننک  یم  اـعد  (س ) همطاـف يارب  دنتـسه و  لاحـشوخ  همه 
! تسین يربخ  یگنسرگ 

51! دنزاین یب  لاس  کی  ات  اه  نآ  .تسا  هداد  لاس  کی  ِیجرخ  هزادنا  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  هب  (س ) همطاف

؟ تسا هدنام  یقاب  (س ) همطاف دوخ  يارب  ردقچ  الط  هّکس  رازه  داتفه  نآ  زا  ینادب  یهاوخ  یم  ًامتح 

! رتشیب هّکس  کی  هن  رتمک  هّکس  کی  هن  .تسا  هتشادرب  لاس  کی  ياذغ  هزادنا  هب  دوخ  يارب  لوپ  همه  نآ  زا  (س ) همطاف

.تسا هنیدم  ناریقف  زا  مادک  ره  مهس  زا  رتمک  هتشادرب  دوخ  يارب  (س ) همطاف هک  یمهس  ینک ؟ یم  رواب  ایآ 

يارب اّما  تسا ؛ هداد  ار  یگدـنز  لیاسو  رگید  سابل و  هنیزه  لاس ، کـی  ياذـغ  هّیهت  هنیزه  رب  هوـالع  هنیدـم  ریقف  ره  هب  (س ) همطاـف
هب طقف  شدوخ 
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.تسا هدرب  ثرا  هب  شردام  زا  ار  مرک  دوج و  وا  .تسا  هتشادرب  لاس  کی  ياذغ  هزادنا 

.تسا (س ) هجیدخ ِرتخد  (س ،) همطاف يرآ ،

دنهاوخ یم  مّلعم  مه  ناگتشرف 

مدـید مدیـسر ، لته  فکمه  هقبط  هب  یتقو  مورب ، مرح  يوس  هب  ات  مدـمآ  نوریب  دوخ  قاـتا  زا  نم  دوب ، حبـص  تشه  ًاـبیرقت  تعاـس 
هب وا  تسا ؟ هدش  هچ  مدیسرپ : مدرک ، بّجعت  .تسا  کشا  زا  رپ  شیاهمـشچ  مدید  متفر ، شیوس  هب  دنز ، یم  ادص  ارم  لته  لوئـسم 

! دندرک بارخ  ار  ارماس  مرح  اه  یباهو  تفگ : نم 

هدش ناریو  بارخ و  (ع ) يرکسع ماما  يداه و  ماما  مرح  دبنگ  مدرک ، یمن  رواب  داد ، یم  ناشن  ار  ارماس  مرح  زا  يریوصت  نویزیولت 
لاس 1386 دنفـسا  موس  زور  نآ  مدوب ، البرک  زور  نآ  نم  .میورب  ارماـس  هب  ادرف  اـم  دوب  رارق  رخآ  .دـش  يراـج  مه  نم  کـشا  دوب ،

.دوب

دینک یم  لایخ  امش  متفگ : یم  نخس  نانآ  اب  مدوخ  شیپ  .دندرک  ناریو  ار  ارماس  مرح  ارچ  دندرک ؟ ار  راک  نیا  اه  یباهو  ارچ  رخآ 
.تسام ياه  بلق  رد  ام  ناماما  مرح  دینک ؟ ادج  دوخ  ناماما  زا  ار  ام  دیناوت  یم  اهراک  نیا  اب 

« هعماج ترایز   » هرابرد یباـتک  هک  متفرگ  میمـصت  مسیونب ، (ع ) يداـه ماـما  هراـبرد  هک  مدوب  رکف  رد  متـشگرب ، دوخ  نطو  هب  یتقو 
.مسیونب

مرح هب  ترایز  يارب  هراومه  هک  دوب  نایعیـش  زا  یکی  یعََخن  یـسوم  ياـقآ  یتسه ؟ ربخاـب  هعماـج » تراـیز   » زا ردـقچ  وت  مناد  یمن 
ماـما ناـمهم  وا  زور  کـی  .دـیوگب  هچ  دـناوخب و  هچ  تسا ، ناراوـگرزب  نآ  ِمرح  رد  یتـقو  هک  تـسناد  یمن  وا  تـفر ، یم  ناـماما 

.دیوگب نخس  هنوگچ  ناماما  مرح  رد  هک  دهدب  دای  وا  هب  ات  تساوخ  ترضح  نآ  زا  دوب و  (ع ) يداه

ماما .تفرگ  لکش  هعماج » ترایز   » دوشگ و نخس  هب  بل  (ع ) يداه ماما  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


یـسانش ماما  گرزب  سرد  هعماج ،» ترایز  ، » نخـس کی  رد  .دیوگب  هچ  دور ، یم  موصعم  ناماما  ترایز  هب  یتقو  هک  داد  دای  وا  هب 
.تسا

هعماج ترایز  اب  ات  ام  يارب  تسا  یبوخ  تصرف  زور  نیا  عقاو  رد  تسا و  (ع ) يداه ماما  تدالو  زور  هّجحلا  يذ  هاـم  مهدزناـپ  زور 
نخـس نینچ  (ع ) يداه ماما  اب  باتک  نآ  رد  متـشون و  هعماج  ترایز  حرـش  رد  یبآ » ناـبدرن   » ماـن هب  یباـتک  نم  میوش ، انـشآ  رتشیب 

: دییوگب نخس  نابرهم  ماما  نآ  اب  هنوگ  نیا  دیوش و  مالکمه  نم  اب  دیتشاد  تسود  رگا  مه  امش  ما ، هتفگ 

* * *

امـش يوس  هب  دـیاب  هک  دـیوگ  یم  نم  هب  منورد  رد  یّـسح  ما ، هداتفا  رود  امـش  زا  هک  منک  یم  سح  .مناـشیرپ  ما ، هتـسخ  منک ؟ هچ 
.مدرگزاب دیاب  يرآ ! مدرگزاب ،

ناتـسود همه  هب  امـش  دیراد ، تسود  ارم  هک  مناد  یم  .زوسلد  دـیتسه و  نابرهم  یـسب  امـش  هک  مناد  یم  ارچ ؟ مشکب ؟ تلاجخ  ارچ 
هب ما  هتفرگ  میمـصت  بشما  نم  هک  دـشاب  امـش  ياعد  رثا  نیا  دـیاش  .دـینک  یم  اعد  ناشیارب  دـینیب و  یم  ار  اه  نآ  دـیراد ، رظن  دوخ 

.مدرگزاب امش  يوس 

؟ ارچ مدش ، رود  ردق  نیا  امش  زا  ارچ  داتفا ؟ هلصاف  امش  نم و  نیب  ارچ  دش ؟ نینچ  نیا  ارچ  هک  منک  رکف  منیشنب  دیاب 

نآ نودب  اّما  متشاد ، ناتتسود  متخانشن ، ار  امش  متشادنرب ، ماگ  تخانش  تفرعم و  يداو  رد  نوچ  دمآ  نم  رس  الب  نیا  منک  یم  رکف 
.مشاب هتشاد  امش  زا  یبوخ  تخانش  هک 

! تسش دیاب  ار  اه  مشچ  يرآ ! .مسانشب  هرابود  ار  امش  هک  منک  شالت  دیاب 

* * *

.میایب امش  يوس  هب  رتهب  یتخانش  اب  راب  نیا  دیاب  .تشذگ  هک  اهزور  نآ  لثم  هن  اّما  میایب ، امش  يوس  هب  دیاب 

، مسانشب ار  امش  هنوگچ  منکب ؟ ار  راک  نیا  هنوگچ  یتسار  هب 
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رـس هزات  یلکـشم  هک  سوسفا  اّما  درک ، مهاوخ  ادـیپ  تاجن  عضو ، نیا  زا  مدرک و  ادـیپ  ار  لـح  هار  رگید  بشما  هک  دوب  شوخ  ملد 
.دش زبس  مهار 

؟ مسرپب هک  زا  منک ؟ ور  یسک  هچ  هب  منک ؟ عورش  اجک  زا  دیاب  مسانشب ، ار  امش  هنوگچ  مناد  یمن  نم  یگرزب !! لکشم  هچ 

! سرپب ام  دوخ  زا  دییوگ : یم  دینک و  یم  مهاگن 

.دیسرپ دیاب  ناتدوخ  زا  يرآ ! دنیشن ، یم  ملد  هب  ناتدنخبل 

! وگب ناتدوخ  زا  میارب  .دییوگب  نخس  میارب  سپ  مسانشب ، رتهب  رتهب و  ار  امش  مهاوخ  یم 

! دیتسه هک  امش  هک  دییوگب  دییوگب ، ناتدوخ  زا  میارب  .متسه  شوگ  اپارس  نم  دینزب ، فرح  میارب  مهاوخ  یم  امش  زا  بشما 

* * *

؟ يا هدامآ  وت  ایآ  مییوگب ، نخس  نامدوخ  زا  تیارب  میهاوخ  یم  ام 

.دشاب یم  ام  دزن  ربمایپ  شناد  ملع و  همه  متسه ، ربمایپ  نادناخ  زا  ام 

.دنتسه ام  نارازگتمدخ  ناگتشرف  دنراد ، دمآ  تفر و  ام  هناخ  رد  دنیآ و  یم  ام  دزن  ناگتشرف 

اه نآ  دنا ، هدوب  ام  نادرگاش  نیلّوا  ناگتـشرف  هک  يا  هدینـش  مناد  یمن  دنیآ ، یم  ام  دزن  شناد  ملع و  بسک  يارب  ناگتـشرف  یهاگ 
.دنا هتفرگارف  ار  دیحوت  ام  زا 

چیه ادخ  زونه  میدوب و  ادخ  شرع  رد  ام  دوب ، ادخ  شرع  رد  ام  رون  دومن ، قلخ  ار  ام  رون  دنک ، قلخ  ار  ایند  نیا  ادخ  هک  نیا  زا  لبق 
.دوب هدرکن  قلخ  ار  يا  هتشرف 

: دننک دای  یگرزب  هب  ار  ادخ  هنوگچ  هک  میداد  دای  نانآ  هب  ام  میتخومآ ، ار  دیحوت  نانآ  هب  ام  دیرفآ ، ار  ناگتشرف  ادخ  یتقو 

.ربکا هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبس 

هچ دنتـسناد  یمن  نانآ  میهدب ، دای  ناگتـشرف  هب  ار  رکذ  نیا  ام  هک  نیا  زا  لبق  .میتخومآ  ناگتـشرف  هب  ام  ار  دـیحوت  راعـش  راهچ  نیا 
دنیوگب و
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نانآ هب  هک  میدوب  ام  يرآ  دندومن ، اهرکذ  نیا  رارکت  هب  عورش  ناگتـشرف  همه  میتفگ  ار  رکذ  نیا  ام  یتقو  .دننک  دای  ار  ادخ  هنوگچ 
52 .میداد یسانشادخ  سرد 

دیاب دوش ، ریدقت  ادخ  ناگدنب  يارب  لاس  کی  لوط  رد  تسا  رارق  هچنآ  دنیآ ، یم  ام  دزن  ناگتـشرف  دسر ، یم  ارف  هک  مه  ردـق  بش 
53 .دوش دییأت  ام  تسد  هب 

* * *

ار ام  هناخ  دـنوادخ  هک  ایب  ام  هناخ  ِرد  هب  یتسه ، ادـخ  ینابرهم  تمحر و  لاـبند  هب  رگا  میتسه ، ادـخ  یناـبرهم  ندـعم  اـم  هک  نادـب 
.تسا هداد  رارق  دوخ  تمحر  هاگیاج 

99 دومن ، میسقت  تمـسق  هب 100  ار  نآ  دـیرفآ ، ار  دوـخ  یناـبرهم  تمحر و  ادـخ  یتـقو  هن ، اـی  يا  هدینـش  ار  بلطم  نیا  مناد  یمن 
54 .دومن میسقت  دوخ  ياه  هدیرفآ  همه  نایم  ار  هدنام  یقاب  تمسق  کی  و  داد ، ام  هب  ار  نآ  تمسق 

لـصا ساـسا و  اـم  .میتـسه  ادـخ  تمحر  ندـعم  اـم  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا  هداد  اـم  هب  ار  شیوـخ  تمحر  همه  نآ  ادـخ  يرآ !
نآ ندـش  يراج  هطـساو  ام  ادـخ و  هک  ینادـب  دـیاب  ینیب  یم  تفوطع  ینابرهم و  هک  اـیند  ياـجک  ره  رد  وت  میتسه ، ادـخ  یناـبرهم 

.میتسه ینابرهم 

یم لزان  ام  دزن  ادـتبا  ار  تمحر  نآ  دـیامن ، لزان  نانآ  رب  ار  یتکرب  ریخ و  دـنک ، یناـبرهم  دوخ  ناگدـنب  رب  دـهاوخ  یم  ادـخ  یتقو 
روط هب  ار  ادـخ  تمحر  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسا ، هداد  رارق  دوخ  ناگدـنب  دوـخ و  ناـیم  هطـساو  ار  اـم  دـنوادخ  هک  اریز  دـنک ،

، تسا هداد  ام  هب  طقف  طقف و  ار  یگتسیاش  نیا  ادخ  هک  دشاب  هتشاد  یّصاخ  یگتسیاش  تقایل و  هک  نیا  رگم  دراد ، تفایرد  میقتـسم 
میتسه یتمحر  ره  لصا  ام  سپ  میتسه ، ادخ  تمحر  ضیف و  هطساو  ام 
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.دوش یم  لزان  ادخ  ناگدنب  رب  هک 

دناوت یمن  سک  چـیه  میراد ، تسود  رایـسب  ار  دوخ  نایعیـش  ام  میا ، هدـناسر  دوخ  ّدـح  نیرتالاب  هب  ار  نارگید  ّقح  رد  یناـبرهم  اـم 
دید دنهاوخ  همه  زور  نآ  دسرب ، ارف  هک  تمایق  يادرف  میتسه ، نابرهم  دوخ  ناتـسود  نایعیـش و  هب  تبـسن  ردقچ  ام  هک  دـنک  رّوصت 

نایعیـش هانپ  ام  دشاب ، هتـشادن  یهانپ  سک  چـیه  دـننک و  رارف  رگیدـکی  زا  مدرم  همه  هک  یتقو  دوب ، دـهاوخ  هنوگچ  ام  ینابرهم  هک 
.دومن میهاوخ  تعافش  ار  نانآ  دوب و  میهاوخ  دوخ 

* * *

رد زیچ  همه  هب  هک  میتسه  ام  طقف  دومن ، زیزع  گرزب و  تسا ، هداد  ام  هب  هک  یـشناد  اب  ار  ام  ادخ  میتسه ، ادـخ  ملع  ناراد  هنازخ  ام 
.میتسه ربخاب  زیچ  همه  زا  میراد و  یهاگآ  نیمز  اه و  نامسآ 

.دومن یفّرعم  اه  نآ  هب  دوخ  ملع  ناراد  هنازخ  ناونع  هب  ار  ام  تفرگ  یم  نامیپ  دهع و  دوخ ، گرزب  ناربمایپ  زا  ادخ  هک  زور  نآ 

.مینک یمن  شومارف  ار  يرابدرب  زگره  میریگ و  یمن  مشخ  نارگید  رب  میتسه ، يرابدرب  ملح و  يایرد  ام 

زا ناـبوخ ، همه  ِیبوخ  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  اـم  زا  دـینیب ، یم  ییاـبیز  یبوخ و  هچ  ره  میتسه ، اـه  یبوخ  همه  ساـسا  هشیر و  اـم 
.ینیب یم  ادخ  بوخ  ناگدنب  رد  وت  هک  میتسه  ییاه  یبوخ  اه و  ییابیز  ساسا  ام  دشاب ، یم  ام  دوجو 

.دیسر دهاوخن  شیوخ  فده  هب  دورب ، ام  هار  زا  ریغ  یهار  زا  ادخ  هب  ندیسر  يارب  یسک  رگا 

؟ يربب یپ  بلطم  هب  یناوتب  رتهب  ات  منک  لقن  تیارب  ار  (ع ) یسوم تیاکح  یهاوخ  یم  ایآ 

هدرک دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هک  داتفا  يدرم  هب  شهاگن  درک ، یم  روبع  یناکم  زا  (ع ) یـسوم اـهزور ، زا  يزور 
درک روبع  وا  رانک  زا  یسوم  درک ، یم  اعد  دوب و 
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تسا و نامـسآ  هب  ور  شیاه  تسد  دنک و  یم  اعد  زونه  درم  نآ  هک  دید  درک ، روبع  اجنآ  زا  یـسوم  ترـضح  زاب  یتّدم ، زا  دعب  و 
يا تفگ : نخـس  نینچ  (ع ) یـسوم هب  ادـخ  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هدـشن  اور  وا  تجاـح  زونه  اـیوگ  دراد ، دوخ  نامـشچ  رد  کـشا 

مونـشب و ار  شیادـص  نم  دـهاوخ  یم  وا  رگا  منک ، یمن  باجتـسم  ار  شیاـعد  نـم  دـنک ، اـعد  دـناوخب و  ارم  ردـقچره  وا  یـسوم !
مه درم  نیا  .دنناوخب  ارم  ما  هتفگ  هک  یهار  زا  مناگدـنب  ات  ما  هداد  روتـسد  نم  دـنک ، لمع  نم  روتـسد  هب  دـیاب  منک  اور  ار  شتجاح 

، ما هدرک  نّیعم  نم  هک  یهار  زا  دـیامیپب و  ار  يرگید  هار  هک  نیا  هن  دـیایب ، نم  يوس  هب  نوراـه )  ) وت نیـشناج  هار  وـت و  هار  زا  دـیاب 
55 .دنادرگرب يور 

.دنیایب وا  يوس  هب  نامیا  هار  زا  شناگدنب  هک  دراد  تسود  ادخ  دنک ، یم  نشور  مدرم  يارب  ار  اهزیچ  یلیخ  هک  دوب  ادخ  نخس  نیا 

زا رگا  میتسه ، نامیا  هار  ام  هک  نک  ور  ام  يوس  هب  دهدب  ار  وت  تجاح  دونـشب و  ار  تیادص  ادخ  يراد  تسود  رگا  هک  نآ  هصالخ 
هب ادخ  هک  نادب  ییامیپب ، ام  هار  زا  ریغ  یهار  رگا  اّما  دنک ، یم  لوبق  ار  وت  دونش و  یم  ار  تیادص  ادخ  يورب ، ادخ  يوس  هب  هار  نیا 

.دومن دهاوخن  یهاگن  وت 

ام میتسه ، ادـخ  شناد  ملع و  نیما  ام  میتسه ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  ادـخ  نیما  ام  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نیما  ار  اـم  ادـخ  هک  نادـب 
.دناد یمن  ار  نآ  ام  ریغ  سک  چیه  هک  میتسه  يرارسا  اهزار و  نیما 

تسا هدومن  باختنا  شدوخ ، بوخ  ناگدنب  همه  نایم  زا  ار  ام  ادخ  میتسه و  ادخ  ناربمایپ  راگدای  ام 
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56 .میتسه (ص ) دّمحم ادخ ، ربمایپ  نیرخآ  لسن  زا  ام  .تسا  هداد  يرترب  همه  رب  ار  ام  و 

* * *

مینک و یم  نشور  ار  اه  یکیرات  هک  میتسه  ییاهرون  ام  مینک ، یم  ییامنهار  تیادـه  يوس  هب  ار  امـش  هک  میتسه  یناربهر  نامه  ام 
لـقع و ناـبحاص  اـم  .میهد  یم  ناـشن  مدرم  هب  هاریب  زا  ار  هار  هک  میتـسه  یتمـالع  دـننام  اـم  .مـیهد  یم  تاـجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم 

.میتسه لماک  یهاگآ 

، میتسه ادخ  ناگدنب  همه  شیاسآ  شمارآ و  هیام  هک  میتسه  ام  میشاب ، یم  مدرم  هانپ  هک  میتسه  ام  نیا  اهالب ، اه و  یتخـس  عقوم  رد 
.دنروآ یم  هانپ  ام  هب  مه  ناگتشرف  یتح  هک  نکن  شومارف 

.ینک یمن  ادیپ  ام  زا  ریغ  هب  یهاگهانپ  چیه  دشاب ، یم  همه  يارب  زور  نیرت  تخس  هک  تمایق  زور 

ماگ ادخ  تفرعم  ریسم  رد  رگا  .دیامیپب  ار  ام  هار  دنک و  ور  ام  يوس  هب  دیاب  دنک ، ادیپ  یتخانـش  دوخ  يادخ  زا  دهاوخ  یم  سک  ره 
طقف طقف و  ار  ادخ  یقیقح  تخانش  تفرعم و  درب ، دهاوخن  لامک  تمس  هب  ار  وت  ریسم  نآ  هک  نادب  یشاب ، هناگیب  ام  اب  اّما  يرادرب ،

.یبایب ام  دزن  یناوت  یم 

سرد مه  ناگتـشرف  یتح  هک  متفگ  تیارب  دزومایب ، تفرعم  سرد  ام  زا  دیایب و  ام  دزن  دـیاب  تسادـخ  تفرعم  ناهاوخ  هک  سک  ره 
.دنتخومآ ام  زا  ار  یسانشادخ  تفرعم و 

ییادـخ تمکح  هب  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  تساـم ، دزن  ییادـخ  تمکح  هک  نادـب  یتـسه ، ییادـخ  تـمکح  يوجتـسج  رد  رگا 
.تسا هداد  رارق  دوخ  تمکح  ندعم  ار  ام  ادخ  دربب ، هرهب  ام  شناد  زا  دیایب و  ام  دزن  دیاب  دسرب ،

* * *

هب ادخ  رارسا  يارب  یهاگیاج  یتسه ، ناهج  رساترس  رد  تسادخ ، رارسا  هاگیاج  ام  ياه  بلق  میتسه ، ادخ  ياهزار  ناظفاح  ام 
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.میتسه رارسا  نآ  رادهگن  ظفاح و  ام  تسا و  هداد  رارق  ام  ياه  بلق  رد  ار  دوخ  رارسا  دنوادخ  دوش ، یمن  تفای  ام  ياه  بلق  زج 

چیه دوب ، دهاوخ  دونشخ  یـضار و  امـش  زا  ادخ  هک  دینادب  دیـشاب ، ام  هار  رد  رگا  میهد ، یم  ناشن  امـش  هب  ار  ادخ  يدونـشخ  هار  ام 
ات میا  هدمآ  ام  تسیچ ، رد  ادـخ  يدونـشخ  هک  میناد  یم  هک  میتسه  ام  نیا  دـشاب و  یـضار  ناسنا  زا  ادـخ  هک  تسین  نیا  دـننام  زیچ 

.میهدب ناشن  امش  هب  ار  هار  نیا  مینک و  يرای  ار  امش 

ام هب  وا  مینک ، یمن  دیدرت  يا  هظحل  تسا  هداد  ام  هب  ادخ  هک  یتاروتـسد  ماجنا  رد  میتسه و  مدق  تباث  ادـخ  نامرف  يارجا  هار  رد  ام 
هدنز ادخ  نید  ات  مینک  یم  شالت  همه  ام  مینک ، شالت  وا  نید  ظفح  يارب  لاح  همه  رد  مینک ، ربص  اهالب  رد  هک  تسا  هداد  روتـسد 

.دنامب

ام هزادنا  هب  ار  ادخ  سک  چیه  یتسه ، ناهج  همه  رد  تسادخ و  ّتبحم  زا  هدنکآ  ام  بلق  میراد ، لماک  ّتبحم  شیوخ  يادخ  هب  ام 
يادـخ اـم  دوـش  یم  ثعاـب  هک  تسا  لـماک  تفرعم  نیا  تسا و  رتـشیب  همه  زا  ادـخ  هب  اـم  تخانـش  تفرعم و  اریز  درادـن ، تسود 

.میدرگ ادخ  ّتبحم  دمآرس  میرادب و  تسود  ار  شیوخ 

رگید تفرگ ، سنا  ادخ  اب  هک  یـسک  دور و  یمن  وا  ریغ  يوس  هب  زگره  دشاب ، هدیـشچ  ار  ادـخ  ّتبحم  ینیریـش  هک  سک  نآ  يرآ !
.دیوج یمن  ار  ادخ  ریغ 

مـشخ هب  يراک  هچ  زا  دراد و  تسود  ار  يزیچ  هچ  ادـخ  هک  مییوگ  یم  نانآ  هب  مینک ، یم  نایب  ار  ادـخ  یهن  رما و  نارگید  يارب  ام 
.دیآ یم 

دوخ يادخ  نخس  زج  ام  تسا و  هتشاد  یمارگ  ار  ام  ادخ  میتسه و  ادخ  هدنب  ام 
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.مینک یمن  وا  نامرف  تفلاخم  زگره  میریذپ و  یم  ار  نآ  نامدوجو  مامت  اب  دهدب ، روتسد  وا  هچ  ره  مییوگ ، یمن  يزیچ 

* * *

.تسا هداد  يرترب  اه  نآ  همه  هب  ار  ام  تسا و  هدومن  باختنا  دوخ  ناگدنب  همه  نایم  زا  ار  ام  ادخ  میتسه ، ادخ  ناگدیزگرب  ام 

57 .تسادخ بزح  زا  دشاب  یم  ام  وریپ  سک  ره  میشاب و  یم  ادخ  بزح  ام  میتسه ، هّللا » بزح   » ام

، میتسه شناگدنب  رب  ادخ  تجح  ام  دشاب ، یم  ادخ  رارسا  هاگیاج  ام  ياه  بلق  تسام ، دزن  ادخ  شناد  ملع و 

َمیِقَتْسُْملا َرِّصلا َط  اَنِدْها  ییوگ : یم  اهراب  اهراب و  زامن  رد  وت 

هب دنونـشب ، ار  ام  نانخـس  دنیایب و  ام  يوس  هب  مدرم  رگا  .میتسه  ادـخ  هار  نامه  ام  میتسه ، ادـخ  میقتـسم  طارـص  نامه  ام  هک  نادـب 
.دومن دنهاوخ  دوخ  ِنآ  زا  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  دش و  دنهاوخ  نومنهر  تیاده 

زگره میتسه و  موصعم  همه  ام  تسا ، هداد  ار  تمـصع  ماقم  ام  هب  ادخ  میتسه ، رود  هب  اه  يدـیلپ  اه و  یتشز  اه و  شزغل  همه  زا  ام 
.میهد یمن  هار  دوخ  نهذ  هب  مه  هانگ  رکف 

* * *

زا رت  کیدزن  ادخ  هب  ام  تسا ، هداد  رارق  دوخ  هاگرد  بّرقم  ام  تسا ، هداد  يرترب  همه  رب  ار  ام  تسا و  هدرمش  گرزب  ار  ام  دنوادخ 
.میتسه رتکیدزن  ادخ  هب  ناگتشرف  زا  یتح  ام  میتسه ، همه 

تلفغ وا  دای  زا  مه  هظحل  کی  میتسه و  يوقت  لها  ام  مینک ، یمن  ار  وا  ینامرفان  تیـصعم و  زگره  مییادـخ ، راگزیهرپ  ناگدـنب  اـم 
.مینک یمن 

، میراد لماک  یهاگآ  نآرق  تایآ  زار  زمر و  زا  ام  دومن ، باختنا  نآرق  نارـسفم  ناونع  هب  ار  ام  ادـخ  میتسه ، نآرق  تایآ  رّـسفم  اـم 
ریسفت زا  نآرق  مهف  يارب  تساوخ  دوخ  ناگدنب  زا  ادخ 
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.دندادن ارف  شوگ  ادخ  روتسد  نیا  هب  مدرم  هک  سوسفا  اّما  دنربب ، هرهب  ام 

* * *

هب یـسانشادخ  يرآ ! دوش ، یمن  لوبق  مه  وا  دیحوت  دشاب ، هتـشادن  ار  ام  تیالو  یـسک  رگا  داد ، رارق  دیحوت  ياه  نوتـس  ار  ام  ادخ 
هک دنادب  دـیاب  دـشاب ، هناگیب  ام  اب  یلو  دـنک  تدابع  ار  هناگی  يادـخ  یـسک  رگا  تسا ، هتفای  تّزع  هتفرگ و  تّوق  ام  تیالو  هطـساو 

.تسا (ع ) تیب لها  ام  ّتبحم  تیالو و  لامعا ، همه  یلوبق  طرش  دنک ، یمن  لوبق  وا  زا  ار  تدابع  نیا  ادخ 

زا ام  میتسه ، ربخاب  درذـگ ، یم  یتسه  ناهج  رد  هچنآ  زا  ادـخ  نذا  هب  ام  داد ، رارق  دوخ  ياه  هدـیرفآ  رب  رظاـن  دـهاش و  ار  اـم  ادـخ 
نامدوخ زا  ام  میراد ، ادـخ  زا  میراد  هچ  ره  ام  تسا ، هداد  اـم  هب  ار  یهاـگآ  ملع و  نیا  ادـخ  میراد و  عـالّطا  مدرم  رادرک  لاـمعا و 

.میرادن چیه 

ياه تحیـصن  هنامیکح و  راتفگ  اب  میدومن و  یهاوخریخ  هشیمه  مالـسا  تّما  يارب  میتشادـن و  ادـخ  تعاـطا  رد  یهاـتوک  چـیه  اـم 
.میدومن توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم  هدیدنسپ  دنمدوس و 

یتخـس لباقم  رد  هک  دوب  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  ادخ  میدومن ، ادف  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  میتشاذگ و  هیام  ادـخ  نید  ظفح  يارب  ناج  زا  ام 
.میدومن ربص  اهالب  اه و  یتخس  همه  رب  میدنام و  یقاب  رادافو  ادخ  نامیپ  نیا  هب  ام  مییامن و  ربص  اهالب  اه و 

* * *

رد میدومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میدرک ، تخادرپ  ار  تاکز  میتشاد ، اپ  هب  ار  زامن  میداد ، ماجنا  ار  ادخ  تاروتسد  همه  ام 
يارب ار  ادخ  نید  میدومن و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  همه  اراکشآ  ام  میدومن ، داهج  ادخ  هار 
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ربمایپ يرادنید  شور  هار و  هدومن و  لمع  ربمایپ  ّتنس  هب  ام  میدناسر ، همه  شوگ  هب  هداد و  رـشن  ار  نید  ماکحا  میدرک ، نایب  مدرم 
.میداد مدرم  ناشن  ار 

وا زا  مه  ام  تسا و  دونـشخ  یـضار و  ام  زا  ادـخ  میـسرب ، ادـخ  ياضر  ماقم  هب  میتسناوت  تساوخ  یم  ام  زا  ادـخ  هچنآ  ماـجنا  اـب  اـم 
.میتسه دونشخ  یضار و 

هک میدش  يا  همانرب  میلـست  ام  میدومن ، لوبق  ار  نآ  ام  دوب  هدومن  رّدقم  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  ینعی  میدش ، یهلا  ياضق  ياریذـپ  ام 
.دوب هتفرگ  رظن  رد  ام  يارب  ادخ 

ام رگا  میدرک ، هشیپ  ربص  ام  دندرک ، یم  هلمح  ام  رب  اهریـشمش  اب  نانمـشد  یتقو  دروآ ، یم  موجه  ام  رب  اه  یتخـسو  اهالب  هک  یتقو 
وا هار  رد  ام  دراد  تسود  ادخ  هک  میتسناد  یم  اّما  درک ، یم  دوبان  ار  اه  نآ  ادخ  میتساوخ ، یم  ادخ  زا  ار  دوخ  نانمـشد  نآ  يدوبان 

58 .میدش ادخ  ياضق  میلست  میدرک و  ربص  نیمه  يارب  میوش ، دیهش 

* * *

ایند زا  یعیبط  گرم  هب  ام  زا  مادک  چیه  دومن ، ام  بیصن  ادخ  هک  دوب  یتداعـس  تداهـش ، میدیـسر ، تداهـش  هب  ایند  نیا  رد  ام  همه 
.میور یمن 

مدرم زا  ادـخ  هک  یتناما  تسادـخ ، تناما  نامه  ام  تیـالو  .میتسه  تفوطع  یناـبرهم و  ياـیرد  اـم  میتسه ، ادـخ  یناـبرهم  هولج  اـم 
دوخ يارب  دـندرک و  شومارف  ار  ام  تیالو  ربمایپ ، تلحر  زا  دـعب  مدرم  اّما  دـننک ، شـالت  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  رد  تسا  هتـساوخ 

.دنتشادن ساپ  ار  ییادخ  تناما  نیا  اه  نآ  دندومن ، نییعت  هفیلخ 

نآ دنراد ، رارق  ادخ  ریسم  رد  دنتسه و  نامیا  لها  دننک  یم  اعّدا  هک  دنتسه  يدایز  دارفا  میتسه ، مدرم  شیامزآ  ناحتما و  هلیـسو  ام 
، دنتسه وگتسار  دوخ  نخس  نیا  رد  ایآ  هک  دنوشب  شیامزآ  دیاب  اه 
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، دـندز زابرـس  ام  تیالو  لوبق  زا  لیلد ، ره  هب  رگا  اّما  دنتـسه ، وگتـسار  هک  دوش  یم  مولعم  دـندرک ، لوبق  ار  اـم  تیـالو  اـه  نآ  رگا 
.دنتسه رود  هب  یعقاو  نید  زا  هک  دوش  یم  نشور 

هزاجا ام  هب  زور  نآ  ادـخ  دومن ، میهاوخ  تعافـش  ار  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  زور  نآ  ام  میراد ، تعافـش  ماقم  تمایق ، زور  رد  اـم 
.دهد یم  ار  تعافش 

* * *

ياه یتخس  اهالب و  همه  زا  یهاوخ  یم  رگا  تسام ، يوس  هب  ندمآ  تاجن ، طرـش  دنک ، یم  ادیپ  تاجن  دیایب ، ام  يوس  هب  سک  ره 
.تسا یهابت  وا  ماجنارس  هک  دنادب  دوش ، ادج  ام  زا  سک  ره  .ایب  ام  يوس  هب  ینک ، ادیپ  تاجن  تمایق  زور 

ار هچنآ  میتسه ، وا  رما  میلـست  هتـشاد و  نامیا  ادخ  هب  ام  مینک ، یم  ییامنهار  وا  يوس  هب  میناوخ و  یم  ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  ام 
.تسوکین دسر  تسود  زا  هچ  ره  يرآ ! میتسه ، یضار  نآ  هب  ام  ددنسپب ، ام  يارب  وا  هک 

يروتـسد مکح و  هاگ  ره  میرب ، یم  ادـخ  يوس  هب  طقف  ار  مدرم  ام  میتسه ، وا  نامرف  هب  شوگ  مینک ، یم  لـمع  ار  ادـخ  نیمارف  همه 
زا ام ، دوجو  همه  میرادن ، چیه  دوخ  زا  ام  میا ، هتفرگ  شیوخ  يادخ  زا  ار  نآ  ام  تسین ، ام  دوخ  زا  روتـسد ، مکح و  نیا  میهد ، یم 

.تسا ادخ  ِنآ 

هب یهاوخ  یم  رگا  دـشاب ، یم  اـم  يـالو  ورگ  رد  ناـهج  ود  یتخبـشوخ  دوش ، یم  دنمتداعـس  دـشاب ، هتـشاد  ار  اـم  تیـالو  سک  ره 
...يوش راگتسر  هشیمه  يارب  یناوت  یم  ام  تیالو  ّتبحم و  هیاس  رد  طقف  .ایب  ام  يوس  هب  یسرب ، يراگتسر  تداعس و 

* * *

« هعماج ترایز   » اب لماک  ییانشآ  تهج  دوب ، یبآ » نابدرن   » باتک زا  یتمسق  طقف  دمآ ، اجنیا  رد  هچنآ 
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.دینک هعلاطم  ار  باتک  نیا  تسا  بوخ 

ناشردپ تداهش  زا  دعب  ناشیا  دندمآ ، ایند  هب  هنیدم  فارطا  رد  لاس 212  هّجحلا  يذ  مهدزناپ  رد  (ع ) يداه ماما  تسا  رکذ  هب  مزال 
رد لاس 254  رد  ناشیا  .دوب  لاس  شفیرش 41  رمع  لاس و  راوگرزب 33  نآ  تماما  تّدم  دندیـسر ، تماما  هب  يرجه  لاس 220  رد 

.دندیسر تداهش  هب  یساّبع  لّکوتم  تسد  هب  ارماس  رهش 

متسه یتسه  ساملا  يوجتسج  رد 

دعب تعاس  مین  دنز و  یم  همانرذـگ  يور  هب  ار  ناتـسبرع  زا  جورخ  رهم  مهد ، یم  هّدـج »  » هاگدورف رومأم  لیوحت  ار  دوخ  همانرذـگ 
.مناوخ یم  ار  رفس  ياعد  مدنب و  یم  ار  دوخ  ینمیا  دنبرمک  موش ، یم  امیپاوه  دراو 

تقو رگید  دریگ ، یم  تعرـس  امیپاوه  دوش و  یم  نشور  امیپاوه  روتوم  دور ، یم  زاورپ  دناب  تمـس  هب  دـنک و  یم  تکرح  امیپاوه 
...دوش یم  فرحنم  دناب  زا  امیپاوه  دسر ، یم  شوگ  هب  یکانلوه  يادص  هک  دوش  دنلب  نیمز  زا  امیپاوه  هک  تسا  نآ 

هب یناشن  شتآ  ياه  نیـشام  دوش ، یم  فّقوتم  امیپاوه  یتاظحل ، زا  دعب  تسا ، هدـش  دـنلب  یـشتآ  امیپاوه  ریز  زا  دـنا ، هدیـسرت  همه 
.دننک یم  شوماخ  ار  شتآ  دنیآ ، یم  امیپاوه  يوس 

، میا هدرب  رد  هب  ملاـس  ناـج  یگرزب  رطخ  هچ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  ـالاح  .میور  یم  راـظتنا  نلاـس  هب  میوش و  یم  هداـیپ  اـمیپاوه  زا 
، داتفا یم  قافّتا  رترید  هیناث  دـنچ  طقف  هثداـح  نیا  .تسا  هتفرگ  شتآ  نآ  خرچ  دوش  دـنلب  نیمز  زا  هتـساوخ  یم  اـمیپاوه  هک  یعقوم 

! دمآ یم  شیپ  هچ  دوبن  مولعم  دوبن و  لرتنک  لباق  رگید  امیپاوه 

هب هدش و  سوبوتا  راوس  دـعب  .دـننز  یم  نآ  هب  ناتـسبرع  هب  دورو  رهم  رگید  راب  میهد  یم  يدوعـس  رومأم  لیوحت  ار  دوخ  همانرذـگ 
.مینک یم  تکرح  لته  يوس 

، درک میهاوخ  زاورپ  نارهت  تمس  هب  رصع  ادرف  ام  ایوگ  دنیوگ ، یم  نخس  هّدج  ياه  هاگشورف  هرابرد  همه  ناروتسر  رد  ماش  عقوم 
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ياه هاگـشورف  سوه  مه  يا  هّدع  دنورب ، ایرد  لحاس  هب  دنهاوخ  یم  يا  هّدـع  دنتـسه ، دوخ  يادرف  يارب  يزیر  همانرب  لاح  رد  همه 
.دنا هدرک  هّدج 

هدمآ شیپ  تصرف  نیا  زا  دیاب  دـسر ، یم  منهذ  هب  يرکف  مور ، یم  ورف  رکف  هب  مشک و  یم  زارد  تخت  يور  .مور  یم  دوخ  قاتا  هب 
.مراد رس  رد  يا  هشقن  نم  .منک  هدافتسا 

، منک یم  تکرح  ّمُخ  ریدغ  يرتمولیک  شش  هفحج »  » هقطنم يوس  هب  .مریگ  یم  تسبرد  ینیـشام  میآ ، یم  نوریب  لته  زا  دوز  حبص 
دودح 130 هفحج »  » ات هّدج »  » زا .دـنور  یم  هّکم  يوس  هب  دـننک و  یم  نت  رب  مارحا  سابل  اجنآ  رد  نایجاح  جـح ، ماّیا  رد  هک  ییاج 

.مراد شیپ  رد  هار  رتمولیک 

زامن تعکر  ود  موش ، یم  دجـسم  دراو  تسا ، يدجـسم  اجنیا  رد  تسا ! تولخ  اجنآ  ردـقچ  هک  منیب  یم  مسر ، یم  هفحج  هب  یتقو 
رد نم  تسا و  ینابایب  اجنیا  ...درذگ  یم  یتعاس  مزادرپ ، یم  ریدغ  هقطنم  يوجتسج  هب  موش و  یم  نیـشام  راوس  سپـس  مناوخ ، یم 

؟ مهاوخ یم  هچ  اجنیا  متسه ؟ هچ  يوجتسج  رد  ما ، هدمآ  اجک  نم  مور ، یم  شیپ  نابایب  نیا  لد 

...مور یم  رود  ياه  هتشذگ  هب  يرجه ، مهد  لاس  هّّجحلا  يذ  هام  مهدفه  زور  هب  منک ، یم  رفس  خیرات  هب  نم 

* * *

یم مور ، یم  شیپ  هب  ...مناسرب  ناوراک  نآ  هب  ار  دوخ  دیاب  مزیخ ، یمرب  اج  زا  دسر ، یم  شوگ  هب  ناوراک  يادص  اه  تسدرود  رد 
59 .دنیآ یم  وس  نیا  هب  نابایب  نیا  لد  رد  رفن  رازه  تسیب  دص و  زا  شیب  مسر ، یم  ناوراک  هب  هک  نآ  ات  مور 

دوخ ياه  هناخ  يوس  هب  دنهاوخ  یم  نونکا  دنا و  هداد  ماجنا  ار  جح  لامعا  ربمایپ  هارمه  نانآ  دنیآ ، یم  جح  رفس  زا  مدرم  نیا  همه 
.دندرگ زاب 

، تسا يربا  نامـسآ  دـنیآ ، یم  وا  هارمه  هدایپ  ياپ  اب  مه  یهورگ  دـنا و  هراوس  يا  هّدـع  دور ، یم  شیپ  هب  نابایب  نیا  رد  ربمایپ  رتش 
دیشروخ
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60 .تسا دیُدق »  » نیمزرس اجنیا  .دننک  یم  لزنم  دنسر ، یم  اجنیا  هب  نانآ  یتقو  .تسا  هدش  ناهنپ  اهربا  هدرپ  سپ  رد 

.دـنناوخ یم  ربمایپ  هارمهار  دوخ  رهظ  زامن  همه  دوش ، یم  بترم  زامن  ياـه  فص  دـیوگ ، یم  ناذا  لـالب  تسا ، رهظ  ناذا  کـیدزن 
«. ...هدب رارق  نامیا  لها  بلق  رد  ار  (ع ) یلع ّتبحم  ادخ  : » دنک یم  اعد  نینچ  دنلب  يادص  اب  ربمایپ  زامن  زا  دعب 

: دیوگ یم  وا  هب  ربمایپ  دبلط ، یم  روضح  هب  ار  (ع ) یلع ربمایپ  هاگنآ 

يوس هب  ار  دوخ  تسد  نونکا  دناسر ، میوزرآ  نیا  هب  ارم  مه  ادخ  دهدب و  رارق  نم  نیشناج  ار  وت  ات  ما  هتساوخ  ادخ  زا  نم  یلع ! يا 
.میوگب نیمآ  نم  ات  نک  اعد  ریگب و  نامسآ 

؟ میوگب دیاب  هچ  دوخ  ياعد  رد  نم  ربمایپ ! يا 

«. هدب رارق  نامیا  لها  بلق  رد  ارم  ّتبحم  ایادخ ! : » وگب یلع ! يا 

میرم هروس  هیآ 96  دوش و  یم  لزان  لیئربج  نونکا  درذگ ، یم  یتاظحل  .دیوگ  یم  نیمآ  وا  ياعد  هب  ربمایپ  دـنک ، یم  اعد  (ع ) یلع
وکین لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ادُو :  ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتَِحلَّصلا  اُولِمَع  اُونَماَء َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـنک یم  لزان  ربمایپ  رب  ار 

«. مهد یم  رارق  اه  لد  رد  ار  اهنآ  تبحم  نم  دنداد ، ماجنا 

.تسادخ راک  نیا  هک  دمهف  یم  دراد  تسود  ار  (ع ) یلع سک  ره  دیوگ ، یم  نخس  (ع ) یلع زا  ادخ  هیآ  رد  هک  دنمهف  یم  همه 

رتشیب و ار  (ع ) یلع دوش ، رتدایز  رفن  کی  ناـمیا  هچ  ره  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دـنک ، یمن  در  زگره  ار  دوخ  ربماـیپ  ياـعد  ادـخ 
.دراد تسود  رتشیب 

یم نانآ  .دوش  یم  تحاران  نآ  ندینـش  زا  ربمایپ  هک  دنروآ  یم  نابز  رب  ینانخـس  دـننیب ، یم  ار  هرظنم  نیا  یتقو  ناقفانم  زا  يا  هّدـع 
گرزب یجنگ  تساوخ  یم  ادخ  زا  وا  شاک  دنک ، یم  دّمحم  هک  تسا  ییاعد  هچ  نیا  دنیوگ 
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...دنک لزان  وا  رب 

.دنک یم  مارآ  ار  دوخ  ربمایپ  بلق  هنوگ  نیا  دنک و  یم  لزان  ار  دوه  هروس  هیآ 12  ادخ  هک  تساجنیا 

هدـمآ درد  هب  مدرم  نیا  نانخـس  رطاخ  هب  وت  بلق  دّـمحم ! يا  : » دـهد یم  هنوگ  نیا  يرادـلد  ار  دوخ  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  اـیوگ  يرآ ،
مدوخ نم  هن ، ای  دنریذپ  یم  ار  وت  نخس  نانآ  هک  شابن  نیا  نارگن  رگید  یهد ، میب  باذع  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  وت  هفیظو  تسا ،

61 «. دیسر مهاوخ  همه  باسح  هب  هک  دیآ  یم  يزور  متسه و  هاوگ  نانآ  نانخس  همه  هب 

62  . دسر یم  شوگ  هب  ربکا »  هّللا  يادص «  دسر ، یم  ارف  هّجحلا  يذ  مهدجه  هبنشکی ، زور  حبص 

 . دنتسیا یم  زامن  هب  ادخ  لوسر  رس  تشپ  مظنم  ياه  فص  رد  همه  مدرم 

 . دهدب همادا  نابایب  نیا  رد  دوخ  هار  هب  ات  دوش  یم  تکرح  هدامآ  گرزب ،  ناوراک  نیا  زامن ،  زا  دعب 

63  . دور یم  شیپ  نابایب  لد  رد  يرفن  رازه  ناوراک 120  دنکش ،  یم  ار  ارحص  توکس  اهرتش  گنز  يادص  دیآ و  یم  الاب  باتفآ 

.تسا یّمهم  رما  رظتنم  ربمایپ  دیسر ؟  دهاوخ  ارف  ادخ  گرزب  هدعو  یک  یتسار  هب  دنز ،  یم  جوم  ربمایپ  هرهچ  رد  راظتنا 

64  . دنک یم  هبلغ  نم  رب  یگنشت  دبات و  یم  ام  رب  باتفآ  میا ،  هدش  رود  هفحُج  زا  رتمولیک  شش  دودح  ام  درذگ ،  یم  یتعاس 

اج هب  ار  ادـخ  رکـش  موش و  یم  باریـس  نآ  لالز  بآ  زا  مور و  یم  هکرب  رانک  ییافـصاب !  بآ  هچ  ییابیز !  هکِرب  هچ  نم !  يادـخ 
 . مروآ یم 

منک همجرت  یبرع  هب  ار  مسا  نیا  دیاب  سپ  دننابز ،  برع  همه  تسا و  زاجح  نیمزرس  اجنیا  اّما  لالز ،»  هکِرب   » .تسا ّمُخ  ریدغ  اجنیا 
ریدغ  » یبرع هب  ار  لالز » هکرب  ، »
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65  . دنیوگ یم  ّمُخ »

نیا ِیبآ  زا  مناوت  یمن  مدرک !  یم  افـص  مدـنام و  یم  اجنیا  یمک  ات  دوب  یتصرف  شاـک  دـهد .  همادا  دوخ  تکرح  هب  دـیاب  ناوراـک 
66  ! مریگرب مشچ  بآ ،

یم هکرب  هب  تسا  راوس  دوخ  رتش  رب  هک  یلاح  رد  ربمایپ  دـنوش .  یم  قحلم  ناوراک  هب  دـننک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  اه  کـشم  يا  هّدـع 
 . دسر

مدرم يارب  میا  هدرک  لزان  وت  رب  هچنآ  ربمایپ !  يا  ...َّکِبَّر : نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  آَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأَی   : » دسر یم  ربمایپ  شوگ  هب  ییادص 
67 «. دنک یم  ظفح  اه  هنتف  زا  ار  وت  دنوادخ  يا و  هدادن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  هک  وگب 

68  . دزاس انشآ  تیالو  اب  ار  مدرم  هکرب ،  نیا  رانک  دهاوخ  یم  ادخ  دسر ،  یم  ارف  ادخ  هدعو 

رگید یناج  ار  لامک  ریـسم  ناگنـشت  مه  (ع ) یلع تیالو  دشخب ،  یم  هزات  یناج  ار  ریوک  ناگنـشت  هکرب ،  نیا  بآ  هک  هنوگ  نامه 
 . دیشخب دهاوخ 

هب دیناباوخب !  ارم  رتش   : » دنکـش یم  ار  ارحـص  توکـس  ربمایپ  يادص  دنرادن .  ربخ  تسا  هدش  لزان  ربمایپ  رب  هک  یّمهم  هیآ  زا  مدرم 
69  «. مور یمن  نیمزرس  نیا  زا  مهدن  ماجنا  ار  شیوخ  يادخ  روتسد  ات  مسق ،  ادخ 

ات ار  ربمایپ  سک  چیه  دشخرد ،  یم  یلاحـشوخ  زا  ربمایپ  هرهچ  دوش .  یم  هدایپ  رتش  زا  ربمایپ  دـنناباوخ و  یم  نیمز  هب  ار  ربمایپ  رتش 
 . تسا هدیدن  لاحشوخ  ردق  نیا  لاح  هب 

ناوراک لّوا  دنسرب ، اجنیا  هب  مدرم  همه  ات  مینک  ربص  دیاب  تسا .  هداد  فّقوت  روتـسد  ربمایپ  ارچ  دنناد  یمن  دنبّجعت ،  رد  همه  مدرم ، 
رتمولیک نیدـنچ  ناوراک  نیا  لوط  هک  منک  یم  رکف  دـنرت ،  بقع  اـم  زا  زونه  مه  اـه  یلیخ  دـشاب ،  یم  اـم  زا  رتولج  رتمولیک  دـنچ 

70 .دوشب

دهد یم  روتسد  ربمایپ 
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نینچ مه  دندرگرب .  هک  دنهدب  ربخ  دـنا  هتفر  رتولج  هک  یناسک  همه  هب  ات  دـهد  یم  روتـسد  اه  نآ  هب  دـنورب ،  وا  دزن  راوس  دـنچ  ات 
رانک دیاب  همه  دـنناسرب ،  اجنیا  هب  ار  دوخ  رتدوز  هک  دـنهدب  ربخ  دنتـسه  بقع  هک  مه  ییاه  نآ  هب  ات  دتـسرف  یم  ار  يا  هّدـع  ربمایپ 

 . دنوش عمج  ریدغ  نیا 

* * *

تخرد اه  نیا  يدـنلب !  زبسرـس و  ناتخرد  هچ  مورب .  هکرب  رانک  ِناـتخرد  ریز  تسا  بوخ  دـبات ،  یم  نم  تروص  رـس و  رب  باـتفآ 
71  . تسا هدییور  ارحص  نیا  ياه  هکرب  رانک  هک  راد  راخ  دنلب و  رایسب  یتخرد  تسا ،  نالیغُم 

72  . دنتسه نارفاسم  يارب  یبوخ  نابیاس  دوخ ،  هوبنا  ياه  گرب  اه و  هخاش  اب  ناتخرد  نیا 

ناتخرد نیا  ياه  هخاش  مینک .  تحارتسا  نآ  هیاس  ریز  میناوت  یمن  ام  تسا و  هدـش  راخ  ياه  هتوب  زا  رپ  ناـتخرد  نیا  هیاـس  ياـضف 
 . تسا هدیسر  نیمز  هب  اه  نآ  زا  یضعب  هدش و  دنلب  مه 

دوخ نارای  زا  رفن  راهچ  هاگنآ  دور .  یم  ورف  رکف  هب  دنک و  یم  ناتخرد  نیا  هب  یهاگن  وا  دیآ ،  یم  ناتخرد  نیا  يوس  هب  مه  ربمایپ 
 . دنز یم  ادص  ار 

 . راّمع رذوبا ،  دادقم ،  ناملس ، 

73  . دننک عطق  ار  یفاضا  ياه  هخاش  دندروآ و  رد  نیمز  زا  ار  ناتخرد  نیا  ریز  راخ  ياه  هتوب  ات  دهاوخ  یم  اه  نآ  زا  ربمایپ 

يدرد اّما  دور ،  یم  ورف  اه  نآ  تسد  هب  اهراخ  دـنروآ ، یم  رد  هشیر  زا  ار  راـخ  ياـه  هتوب  ادـتبا  دـنوش ،  یم  لوغـشم  اروف  اـه  نآ 
 . دننک یم  راک  سّدقم  یقشع  اب  اریز  دننک ،  یمن  ساسحا 

ياپ هب  تسا  نکمم  تسا و  نیمز  يور  يدایز ، ياهراخ  زونه  اّما  دوش ،  یم  یلاخ  راخ  ياه  هتوب  زا  ناتخرد  ریز  یتاظحل ،  زا  دعب 
یسک
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 . دورب

74  . دوش هدیشاپ  اجنآ  رد  بآ  يرادقم  و  دوش ،  وراج  ناتخرد  نیا  ریز  ات  دهد  یم  روتسد  ربمایپ 

75 « . دینک هدامآ  يربنم  اجنآ  رد  دینک و  عمج  ار  نابایب  گرزب  ياه  گنس  دیورب و  نونکا   : » تسا ربمایپ  نخس  نیا  نک ،  شوگ 

نابایب زا  اه  گنـس  دوش .  ّبترم  زیمت و  ردـق  نیا  اـجنیا  هداد  روتـسد  ربماـیپ  هک  تسا  مهم  رایـسب  ینارنخـس  نیا  هک  دوش  یم  مولعم 
 . دریگ یم  رارق  مه  يور  ناتخرد ،  زا  یکی  ریز  رد  دوش و  یم  عمج 

روط نآ  ربنم  عافترا  زونه  اریز  میهد  رارق  اه  گنـس  يور  رب  مینک و  عمج  ار  نارتش  ياهزادناور  زاهج و  ات  دـهد  یم  روتـسد  ربمایپ 
76 .تسا هدشن  دنلب  دیاب  هک 

نیـشنلد ابیز و  ربنم  نیا  ات  میـشک  یم  نآ  يور  رب  ابیز  هچراپ  کـی  مینک ،  یم  تسرد  ناـسنا  کـی  عاـفترا  هب  يربنم  ماجنارـس  . . . 
77  . دشاب باتفآ  ندیبات  عنام  ات  مینک  بصن  ربنم  تشپ  مه  يا  هچراپ  تسا  بوخ  دشاب ، 

78  . دننک تکرش  زامن  رد  مدرم  همه  دهد  یم  روتسد  ربمایپ  تسا ،  کیدزن  رهظ  ناذا 

ناتخرد هیاس  رد  دنا  هدمآ  رتدوز  هک  ییاه  نآ  دنهد ،  یم  لیکشت  ار  زامن  ياه  فص  دنریگ و  یم  وضو  هکرب ،  لالز  بآ  زا  مدرم 
 . دنریگ یمن  ياج  ناتخرد  نیا  هیاس  ریز  رد  يرفن  رازه  ّتیعمج 120  نیا  هک  تسا  مولعم  دنریگ ،  یم  رارق 

ناشیاهاپ ریز  ار  دوخ  يابع  دـنروبجم  اه  نآ  تسا ،  غاد  یلیخ  نیمز  دـنریگ ،  یم  رارق  باتفآ  ریز  رد  دـنا  هدـمآ  رترید  هک  یناسک 
79  . دننک نهپ 

* * *

یم زامن  زا  دعب  ربمایپ  هک  دـنناد  یم  اه  نآ  دـنناوخب .  زامن  ربمایپ  اب  ات  دـنرظتنم  دـنا و  هداتـسیا  مّظنم  ياه  فص  رد  ناناملـسم  همه 
.دنک یّمهم  ینارنخس  ناشیارب  دهاوخ 

هک دسر  یم  ربخ  ربمایپ  هب  نایم  نیا  رد 
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 . دنا هدرکن  تکرش  گرزب  عامتجا  نیا  رد  دنا و  هتفرگ  هلصاف  ّتیعمج  زا  مدرم  زا  يا  هّدع 

!؟  دنوش عمج  زامن  يارب  دیاب  همه  هک  دنا  هدینشن  ار  ربمایپ  نخس  اه  نآ  رگم  ایادخ ! 

 . دننک تکرش  زامن  رد  دیاب  همه  هک  دنا  هدرک  مالعا  ّتیعمج  نایم  رد  اهراب  اهراب و  ربمایپ  ناگداتسرف  يرآ ، 

هچ زورما  ربمایپ  دـنا  هدـیمهف  اه  نآ  هک  منک  یم  رکف  دـنا ؟  هدـش  ادـج  ناناملـسم  زا  اه  نآ  ارچ  دنتـسه ،  شیرق  ناگرزب  زا  اه  نآ 
 . دنشاب هتشاد  دوخ  يادرف  يارب  يا  هناهب  دنهاوخ  یم  نیمه  يارب  دراد ،  یفده 

! ؟  میدینشن ریدغ  زور  رد  ار  ربمایپ  نانخس  ام  دنیوگب  هک  نیا  زا  رتهب  يا  هناهب  هچ 

تکرح (ع ) یلع روایب . » اجنیا  هب  ار  اهنآ  ورب و  نانآ  يوس  هب  ناج !  یلع   : » دیوگ یم  وا  هب  دبلط و  یم  روضح  هب  ار  (ع ) یلع ربمایپ 
80  . دنتسه ربمایپ  دزن  اه  نآ  همه  یتاظحل . . .  زا  دعب  دور .  یم  اه  نآ  تمس  هب  دنک و  یم 

هدامآ دنارتسگ و  یم  ربنم  رانک  ار  شیوخ  هداّجس  ربمایپ  دنتـسه .  زامن  ندناوخ  هدامآ  دنا و  هدش  عمج  ناناملـسم  همه  رگید  نونکا 
 . دوش یم  زامن 

 ! ربکا هّللا 

81  . دسر یم  شوگ  هب  هک  تسا  ناذا  يادص  نیا 

 ! ییابیز هرظنم  هچ 

! تعامج زامن  هوکش  هوکش و  اب  ناتخرد  بآ ،  هکِرب  کی 

 . يرجه مهد  لاس  هّجحلا ،  يذ  هام  مهدجه  زور  رهظ  تسا ،  ّمُخ  ریدغ  اجنیا 

* * *

رارکت دنلب  يادص  اب  ار  وا  نانخـس  هک  دهاوخ  یم  رفن  دنچ  زا  دزیخ ،  یمرب  دوخ  ياج  زا  ربمایپ  دسر ،  یم  نایاپ  هب  ریدغ  رهظ  زامن 
 . دنونشب ار  وا  نانخس  همه ،  ات  دننک 

82  . دنتسه ربمایپ  نانخس  ندینش  رظتنم  همه ،  دتسیا ،  یم  مدرم  هب  ور  دور و  یم  ربنم  يالاب  ربمایپ 

وا
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83 « . متسه امش  ربمایپ  نم  دیونش ؟  یم  ارم  يادص  ایآ  مدرم !  يا   :» دنک یم  ل�وس  مدرم  زا  ادتبا 

.دنک یم  زاغآ  ار  دوخ  نانخس  دننک ،  یم  شوگ  شنانخس  هب  مدرم  همه  هک  دوش  یم  نئمطم  یتقو 

: دنک یم  دای  یگناگی  هب  ار  ادخ  ادتبا 

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب 

 . تسا نیمز  اه و  نامسآ  هدننیرفآ  دراد ،  یهاگآ  زیچ  همه  هب  هک  ییادخ  درادن ،  یکیرش  تساتکی و  هک  ییادخ  شیاتس 

 . منک یم  فارتعا  وا  یگدنب  هب  مهد و  یم  تداهش  وا  یگناگی  هب  نم 

 ... ( َْکَیلِإ َلِزنُأ  آَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأَی   : ) دشاب یم  ادخ  نخـس  نیا  دینک ،  شوگ  تسا ،  هدرک  لزان  نم  هب  ار  يا  هیآ  ادخ  مدرم !  يا 
ار وت  دـنوادخ  يا و  هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  وگب و  مدرم  هب  میا  هدرک  لزان  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ربمایپ !  يا  »

84  «. دنک یم  ظفح  اه  هنتف  زا 

نم هب  ار  یّمهم  روتسد  ادخ  فرط  زا  هدش و  لزان  نم  رب  لیئربج  میوگب :  امـش  يارب  ار  هیآ  نیا  ندش  لزان  ِّتلع  مهاوخ  یم  مدرم ! 
 . تسا هداد 

يربمایپ هنوگچ  نم  مسرپ  یم  امـش  زا  نونکا  تفر ،  مهاوخ  امـش  نایم  زا  تفاتـش و  مهاوخ  ادخ  رادـید  هب  يدوز  هب  نم  مدرم !  يا 
85 ؟  مدوب امش  يارب 

.دنک یم  توکس  دسر ، یم  هک  اجنیا  هب  یتقو  ربمایپ 

؟  تفر دهاوخ  ام  نایم  زا  يدوز  هب  ربمایپ  هک  مینک  رواب  هنوگچ  رخآ  دوش ،  یم  يراج  ام  همه  نامشچ  زا  کشا 

يدوب ام  زوسلد  هک  میهد  یم  تداهش  ام   : » دنهد یم  باوج  دنلب  يادص  اب  همه  مدرم ،  تسا ،  باوج  رظتنم  هدرک و  توکس  ربمایپ 
وت هب  دنوادخ  يدوب ،  ام  يارب  یبوخ  ربمایپ  و 

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


86  !« . دهدب ار  اه  شاداپ  نیرتهب 

ربمایپ تسار  فرط  دور و  یم  الاب  ربنم  زا  (ع ) یلع دیایب ،  ربنم  يالاب  هب  دهاوخ  یم  وا  زا  و  دنز ،  یم  ادـص  ار  (ع ) یلع ربمایپ  نونکا 
87  . دتسیا یم 

یقاب امش  نایم  رد  دنمشزرا  راگدای  ود  ناونع  هب  ار  دوخ  ترتع  نآرق و  نم  مدرم !  يا   : » دیوگ یم  دنک و  یم  ّتیعمج  هب  ور  ربمایپ 
 . مراذگ یم 

88  «. درک دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  راگدای ،  ود  نیا  اب  نم  زا  دعب  امش  منادب  مهاوخ  یم 

؟  دناوخ ارف  دوخ  رانک  ار  (ع ) یلع ربمایپ  نخس ،  نیا  زا  لبق  ارچ  دسر :  یم  منهذ  هب  ل�وس  کی  نم 

تسوا ترتع  روحم  (ع ، ) یلع هک  دیوگب  مدرم  هب  تساوخ  یم  وا  دهد ،  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  ترتع  هک  تساوخ  یم  ربمایپ  دیاش 
.دنشاب یم  ربمایپ  نازیزع  (ع ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  دنتسه ،  (ع ) یلع هناخ  رد  هک  دنتسه  یناسک  ربمایپ  ترتع  ! 

 !! دننک یفّرعم  ربمایپ  ترتع  ناونع  هب  تسا  ربمایپ  رسمه  هک  ار  رکبوبا  رتخد  هشیاع ،  ات  دنتسه  رکف  رد  يا  هّدع 

 ! دنهد رارق  نآرق  رانک  ار  هشیاع  عیسو ،  تاغیلبت  اب  ات  دنراد  دصق  اه  نآ 

.دنیامن یم  يا  هژیو  دیکات  نیلقث »  » ثیدح هب  مه  ریدغ  دیع  رد  ربمایپ  يرآ ،

 !« دـیربب نیب  زا  ار  اه  نآ  ّقح  ادابم  دـینکن ،  شومارف  ار  ادـخ  نم ،  ترتع  اب  دوخ  راتفر  رد  مدرم !  يا   : » دـبای یم  همادا  ربمایپ  نخس 
89.

 . دنک یم  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  نک !  شوگ  بوخ 

* * *

دنکش یم  ار  توکس  رگید  راب  ربمایپ  يادص  تسا .  هدش  هریخ  اه  نآ  هب  اه  مشچ  همه  دنا و  هداتسیا  ربنم  يالاب  رب  (ع ) یلع ربمایپ و 
امش رب  یسک  هچ  مدرم !  يا  : »
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»؟  دراد تیالو 

« . وا ربمایپ  ادخ و   : » دننز یم  دایرف  همه  تسا ،  مدرم  خساپ  رظتنم  ربمایپ ، 

. »؟  دراد تیالو  امش  رب  یسک  هچ   : » دنک یم  ل�وس  ربمایپ  مود  راب  يارب 

« . وا ربمایپ  ادخ و   : » دنیوگ یم  هرابود  مدرم 

90  . دنهد یم  ار  باوج  نیمه  مدرم  دنک و  یم  ار  ل�وس  نامه  ربمایپ  مه  موس  راب  و 

 . درادن کش  ربمایپ  ادخ و  تیالو  رد  سک  چیه  دنناد ،  یم  بجاو  دوخ  رب  ار  ربمایپ  ادخ و  زا  تعاطا  ناناملسم ،  همه 

ْنَم  : » دیوگ یم  دـنلب  يادـص  اب  دروآ و  یم  الاب  ار  وا  تسد  دـناوت  یم  هک  اجنآ  ات  و  دریگ ،  یم  تسد  رد  ار  (ع ) یلع تسد  ربمایپ 
 «. تسوا يالوم  یلع ، نیا  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  ُهالْوَم ؛ ٌّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک 

یلع اـب  سک  ره  و  نک ،  يراـیو  رادـب  تسود  ار  وا  وـت  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ایادـخ !  : » دـنک یم  اـعد  نینچ  ربماـیپ  سپس 
91  «. نک لیلذ  ار  وا  شاب و  نمشد  وا  اب  دنک  ینمشد 

92  . دنک یم  رارکت  راب  هس  ار  دوخ  نخس  نیا  ربمایپ 

 . دنک یم  دنلب  ار  وا  دریگ و  یم  ینابرهم  اب  ار  (ع ) یلع ِيوزاب  نیمه ،  يارب  دننیبب ،  ار  (ع ) یلع مدرم ،  همه  دهاوخ  یم  ربمایپ 

93  . تسا هتفرگ  رارق  رتالاب  ربمایپ  زا  ندرگ  رس و  کی  (ع ) یلع نونکا 

 . دننیبب یبوخ  هب  ار  دوخ  ماما  مدرم ،  همه  ات  تسا  هدرک  دنلب  هنوگ  نیا  ار  (ع ) یلع ربمایپ 

نم مولع  همه  هب  تسا و  نان�ومریما  وا  تسا ،  نم  نیـشناج  ردارب و  هک  تسا  یلع  نیا  مدرم !  يا   : » دسر یم  شوگ  هب  ربمایپ  يادص 
94  «. تسا هاگآ 

دیدینش ایآ  مدرم  يا   : » دیوگ یم  ربمایپ  نآ  زا  دعب  و 
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. »؟

 !« . ادخ لوسر  يا  يرآ ،   : » دننز یم  ادص  همه 

. »؟  دیدینش ایآ   : » دیوگ یم  رگید  راب  ربمایپ 

 !« . ادخ لوسر  يا  يرآ ،  : » دنهد یم  باوج  مدرم  رگید  راب 

يارب ار  وت  نخس  نم  مداد ،  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  نم  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ !   : » دیوگ یم  دنک و  یم  نامـسآ  هب  ور  ربمایپ  نونکا 
« . متفگ مدرم  نیا 

95 « . شاب دهاش  مه  وت  لیئربج !  يا   : » دیوگ یم  نآ  زا  دعب  و 

. »؟  تسیچ تسام ،  يالوم  یلع ،  هک  نیا  زا  امش  روظنم  ادخ !  لوسر  يا   : » دنک یم  لاؤس  ّتیعمج  نایم  زا  يدرم  نایم ،  نیا  رد 

96 « . تسوا ریما  یلع  نیا  متسه  وا  ربمایپ  نم  سک  ره   : » دیوگ یم  دهد و  یم  ار  وا  باوج  زاب  يور  اب  ربمایپ 

 . تسا ناناملسم  همه  ياقآ  ریما و  (ع ) یلع

 . تسا هدنامن  یّکش  سک  چیه  يارب  رگید  ربمایپ ،  ِنخس  نیا  اب 

 : دهد یم  رارق  باطخ  دروم  ار  مدرم  رگید  راب  ربمایپ 

 ، دنک نومنهر  يراگتسر  يوس  هب  ار  امش  دناوت  یم  وا  طقف  دینادب  متخومآ ،  یلع  هب  دوب  هداد  نم  هب  ادخ  هک  یشناد  ره  مدرم !  يا 
 . دینکن یچیپرس  وا ،  تیالو  لوبق  زا  دینکن و  تفلاخم  وا  اب  مهاوخ  یم  امش  زا 

هب یلع ،  نم و  طقف  هک  دـیروآ  یم  دای  هب  ار  زور  نآ  ایآ  دروآ ؟  نامیا  نم  هب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  یلع ،  دـیناد  یم  ایآ  مدرم !  يا 
؟  دوبن ام  هارمه  سک  چیه  میتشاد و  نامیا  هناگی  يادخ 

زا نم  شیپ  یلع ،  تسا ، هتخادنا  رطخ  هب  ار  شیوخ  ناج  نانمشد ،  لباقم  رد  اهراب  اهراب و  هک  تسا  یسک  یلع  مدرم !  يا 
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97  . تسامش هدننک  تیاده  ادخ و  نید  هدننک  يرای  وا  تسا ، رتزیزع  همه ،

98  . دشاب یم  یلع  ِلسن  زا  نم  نادناخ  ترتع و  اّما  تسا ،  هدوب  وا  دوخ  ِلسن  زا  يربمایپ  ره  نادناخ  ترتع و  هک  دینادب  مدرم !  يا 

99  . دنتسه میقتسم  هار  وا ،  نادنزرف  یلع و  هک  دینادب  مهد ،  یم  ناشن  امش  هب  ار  میقتسم  هار 

نامیا تسا ،  هدـش  لزاـن  هک  يرون  ربماـیپ و  ادـخ و  هب   ... اَْـنلَزنَأ يِذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  َو    ِ هّللاـِب َف 
ـ�

اُونِما  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  مدرم ! 
100  «. دیروایب

 . دشاب یم  وا  نادنزرف  یلع و  دیروایب ،  نامیا  نآ  هب  دیاب  امش  هک  يرون  نآ  دینادب  نونکا 

يراگتسر هب  دنک  تعاطا  وا  زا  سک  ره  هک  میوگب  ردق  نآ  میوگب ،  امش  يارب  مناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یلع  لئاضف  مدرم !  يا 
101  . تسا هدیسر  یگرزب 

.تسا يدهم  اه ، نآ  ِنیرخآ  دنتسه و  امش  ِناماما  وا ،  نادنزرف  نم و  نیشناج  یلع  متسه و  ادخ  ربمایپ  نم 

باختنا ادخ  بناج  زا  وا  دنا ، هداد  تراشب  وا  هب  نم  زا  لبق  ناربمایپ  دشاب و  یم  ادخ  نید  هدننک  يرای  هک  تسا  یسک  نامه  يدهم 
102 .دشاب یم  نیمز  يور  رد  ادخ  ّیلو  وا  دشاب ، یم  اه  شناد  اه و  ملع  همه  ثراو  تسا و  هدش 

103  . دیناسرب دنتسه ،  دوخ  راید  رهش و  رد  هک  یناسک  هب  ارم  نانخس  مدرم ،  يا 

.دسر یم  نایاپ  هب  ربمایپ  نخس 

.دسرب مدرم  همه  شوگ  هب  وا  نانخس  نیا  دهاوخ  یم  ربمایپ 

.تسا هدرک  دوخ  تمظع  ِتوهبم  ار  خیرات  هک  تسا  ریدغ  هبطخ  نامه  نیا  يرآ ،

 . تسا تیالو  ِدنلب  ِدایرف  ریدغ ، هبطخ 

104  . دچیپ یم  ریدغ  رد  ربمایپ  ِربکا  هّللا  يادص   . . . یتاظحل زا  دعب 

؟  تسا هدش  ربخ  هچ  ایادخ 

هدمآ و لیئربج  ایوگ 
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 : تسا هدروآ  ار  يدیدج  هیآ 

(. اًنیِد َمالْسِءْالا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  )

105  «. دشاب امش  نید  مالسا ،  هک  مدش  یضار  نیا  هب  مدومن و  مامت  ار  دوخ  تمعن  هدرک و  لماک  امش  رب  ار  نید  زورما  »

106  . دوش یم  لماک  (ع ) یلع ِتیالو  اب  مالسا  هک  دنمهف  یم  مدرم  همه  دناوخ ،  یم  مدرم  يارب  ار  هیآ  نیا  ربمایپ 

 . دناسرب لامک  هب  ار  ناسنا  دناوت  یمن  زگره  هک  تسا  یصقان  نید  تیالو ،  نودب  مالسا 

* * *

(ع) نوراه نوچمه  نم ، يارب  یلع  تسا ، نم  زا  دـعب  ماما  وا  تسا ، نم  نیـشناج  یلع  مدرم ! يا  : » دـنک یم  ادـیپ  همادا  ربماـیپ  نخس 
107 («. (ع یسوم يارب  تسا 

؟ دنک هراشا  يزیچ  هچ  هب  دهاوخ  یم  نخس  نیا  رد  ربمایپ  یتسار  هب 

تکرح كوبت  يوس  هب  هنیدـم  زا  مالـسا  رکـشل  اب  هارمه  ربمایپ  یتقو  .منک  وگزاب  اجنیا  رد  ار  يرجه  مهن  لاـس  زا  يا  هرطاـخ  دـیاب 
يارب دوب و  ناقفانم  ینکـشراک  نارگن  ربمایپ  يرآ ، .دنکن  تکرـش  مالـسا  رکـشل  رد  دنامب و  هنیدم  رد  ات  تساوخ  (ع ) یلع زا  درک ،

.دوش بآ  رب  شقن  ناقفانم  ياه  هشقن  ات  دراذگ  یقاب  هنیدم  رد  ار  (ع ) یلع نیمه 

ربمایپ : » دنتفگ اهنآ  دنتخادنا ؛ اه  نابز  رـس  رب  ار  يا  هعیاش  دـندوب ، هدـنام  هنیدـم  رد  هک  یناقفانم  تفر ، نوریب  هنیدـم  زا  ربمایپ  یتقو 
«. دربن دوخ  هارمه  ار  (ع ) یلع نیمه  يارب  دشاب و  وا  هارمه  (ع ) یلع تشادن  تسود 

.دوب هدشن  رود  دایز  هنیدم  زا  ربمایپ  زونه  دناسرب ، ربمایپ  هب  ار  دوخ  ات  دمآ  نوریب  هنیدم  زا  وا  دیسر ، (ع ) یلع شوگ  هب  نخس  نیا 

هک درگزاب  هنیدـم  هب  یلع ! يا  : » تفگ (ع ) یلع هب  ربماـیپ  .درک  فیرعت  ترـضح  نآ  يارب  ار  ارجاـم  دیـسر  ربماـیپ  هب  (ع ) یلع یتقو 
لثم سک  چیه  هنیدم ، ظفح  يارب 
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«. درادن ار  راک  نیا  یگتسیاش  وت 

، نم شیپ  رد  وت  تلزنم  ماقم و  یلع ! يا  ...یـسُوم  ْنِم  َنوُراـه  َِهلِزنَِمب  یّنم  َتنأ  ّیلع  اـی  : » تفگ درک و  (ع ) یلع هب  ور  ربماـیپ  سپس 
زین وت  دوب ، (ع ) یسوم هطساو ) نودب   ) نیـشناج (ع ،) نوراه هک  روط  نامه  تسا ، (ع ) یـسوم دزن  رد  (ع ) نوراه تلزنم  ماقم و  دننام 

108 «. دوب دهاوخن  يربمایپ  رگید  نم  زا  دعب  هک  توافت  نیا  اب  یتسه  نم  نیشناج  نم  زا  دعب 

.دروآ نایم  هب  نخس  (ع ) یلع ماقم  هاگیاج و  تلزنم و  زا  ربمایپ  نوچ  دش ، روهشم  تلزنم » ثیدح   » هب ربمایپ  ِثیدح  نیا 

هک تسا  ینـشور  لـیلد  ربماـیپ  نخـس  نیا  .دوـب  وا  ّیـصو  نیـشناج و  و  (ع ) یـسوم ترـضح  ِردارب  (ع ،) نوراـه هک  یناد  یم  ًاـمتح 
.تسوا نیشناج  ربمایپ  زا  دعب  (ع ) یلع

دزن (ع ) یلع تلزنم  ماقم و  هک  دیوگ  یم  مدرم  هب  رگید  راب  .دنک  یم  دای  تلزنم »  » ثیدح زا  ریدـغ »  » نیمزرـس رد  ربمایپ  هک  نونکا 
.تسا (ع ) یسوم دزن  (ع ) نوراه تلزنم  ماقم و  دننام  نم ،

.تسا هنوگچ  وا  دزن  رد  (ع ) یلع ماقم  هک  دننادب  همه  دهاوخ  یم  ربمایپ 

* * *

کیربت نم  هب  هک  هدیـسر  ارف  نآ  تقو  نونکا  مدرم !  يا   : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  مدرم  هب  یهاگن  وا  تسا ،  ربنم  يالاب  زونه  ربمایپ 
بقل اـب  وا  هب  دـینک و  تعیب  یلع  اـب  اـت  مهاوخ  یم  امـش  زا  تسا ،  هداد  نم  ترتـع  هب  ار  تماـما  تیـالو و  دـنوادخ  اریز  دـییوگب ، 

وا لسن  زا  دـنیآ و  یم  وا  زا  دـعب  هک  یناماما  یلع و  تیـالو  يارب  امـش  زا  اـت  تسا  هدرک  رومأـم  ارم  ادـخ  دـینک ،  مالـس  ناـن�ومِریما 
109 «. مریگب رارقا  دنتسه ،

اه نآ  نیمه  يارب  دشاب ، یم  اه  نآ  باوج  ندینش  رظتنم  ربمایپ  هک  دنناد  یم  اه  نآ  دنا ، هتخود  مشچ  ربمایپ  هرهچ  هب  مدرم  همه 
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110 «. مینک یم  رارقا  وا  نادنزرف  یلع و  تیالو  تماما و  هب  میدینش و  ار  وت  نخس  ام  : » دنهد یم  باوج  ادص  کی 

 . دنیآ یم  نییاپ  ربنم  زا  (ع ) یلع ربمایپ و  نونکا 

رب يا  همیخ  ناتخرد ،  هیاس  ریز  ات  دهد  یم  روتـسد  نیمه  يارب  دشاب  یمـسر  تروص  هب  (ع ) یلع اب  تعیب  مسارم  دـهاوخ  یم  ربمایپ 
 . دننک اپ 

؟  تسیچ يارب  همیخ  نیا  یناد  یم  ایآ 

111 تسا !  تیالو  زبس  همیخ  نیا 

 . دنورب وا  دزن  تعیب  يارب  مدرم  دنیشنب و  همیخ  نیا  رد  ات  دهاوخ  یم  (ع ) یلع زا  ربمایپ 

 ! دراد ییاوه  لاح و  هچ  تیالو  همیخ  دوش ،  یم  همیخ  دراو  (ع ) یلع

 . دراد وا  اب  یّمهم  راک  ربمایپ  ایوگ  دتسیا ،  یم  (ع ) یلع رانک  دوش ،  یم  تیالو  همیخ  دراو  ربمایپ 

 . دندنب یم  همامع  وا  رس  رب  دننک  مالعا  یموق  رب  ار  یصخش  تسایر  دنهاوخ  یم  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  مسر  برع ، نایم  رد 

112  . تسا باحس  همامع ،  نیا  مان  ددنب ،  یم  (ع) یلع رس  رب  راختفا  جات  ناونع  هب  ار  دوخ  صوصخم  همامع  مه  ربمایپ 

 . تسا هدوزفا  وا  لالج  رب  تسوا  رس  رب  هک  تیالو  جات  تسا .  هدش  رتابیز  الوم ، يامیس 

 . دوش یم  عورش  (ع) یلع اب  تعیب  مسارم  رگید ،  یتاظحل  ات  دیآ ،  یم  نوریب  همیخ  زا  ربمایپ 

هزات مدرم  نیا  هک  یناد  یم  وت  ادـخ !  لوسر  يا   : » دـنیوگ یم  دـنیآ و  یم  ربمایپ  يوس  هب  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  نایم ،  نیا  رد 
 ، یلع تیومع ،  رسپ  تماما  هب  زگره  اه  نآ  دنا ،  هدرکن  شومارف  ار  ّتیلهاج  نارود  موسر  مسر و  زونه  اه  نآ  دنا ،  هدش  ناملـسم 

« . ینک باختنا  يربهر  يارب  ار  يرگید  صخش  ات  میهاوخ  یم  وت  زا  ام  نیمه  يارب  دش ،  دنهاوخن  یضار 

 : دیوگ یم  دنک و  یم  اه  نآ  هب  ور  ربمایپ 
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هداد نم  هب  ادخ  هک  تسا  يروتسد  نیا  مدرگرب ،  میمصت  نیا  زا  مناوتب  نونکا  هک  تسا  هدوبن  نم  باختنا  هب  یلع  يربهر  تیالو و  »
« . تسا

 . دنور یم  ورف  رکف  هب  دنونش  یم  هک  ار  نخس  نیا  شیرق  ناگرزب 

رب ار  یلع  ینکب و  ار  ادخ  تفلاخم  یـسرت  یم  رگا  ربمایپ !  يا   : » دیوگ یم  دـنک و  یم  ربمایپ  هب  ور  اه  نآ  زا  یکی  ماگنه ،  نیا  رد 
« . نک کیرش  یلع  اب  يربهر  رد  ار  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  ینک ،  رانک 

داد یم  رارق  یکیرـش  تماما  رما  رد  یلع  يارب  تساوخ  یم  ادخ  رگا  تسادـخ ،  تسد  هب  تیالو  تماما و  رما  دریذـپ ،  یمن  ربمایپ 
113.

ادخ طقف  هک  تسا  ییادخ  ماقم  تیالو ،  تسا ،  يرهاظ  تموکح  کی  زا  رتالاب  يزیچ  تماما ،  تیالو و  هک  دـنناد  یمن  مدرم  نیا 
 . دننک یم  كرت  ار  ربمایپ  همیخ  يدیماان  اب  شیرق  ناگرزب  دهد .  یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  نآ 

دنا هداتسیا  فص  لّوا  رد  اه  نآ  نک ،  هاگن  ار  راّمع  رذوبا و  دادقم ،  ناملـس ،  دنهد ،  ماجنا  ار  تعیب  مسارم  ات  دنا  هدش  هدامآ  مدرم 
.

 . تسا دیع  زور  زورما  هک  یتسار  هب  دنتسه ،  لاحشوخ  زورما  تماما ،  ناتسود  همه 

 . دتفا یم  رفن  ود  هب  نم  مشچ  نایم ،  نیا  رد  دننک ،  یم  هدامآ  (ع ) یلع اب  تعیب  يارب  ار  دوخ  مدرم 

هتـساوخ نیا  ای  مینک  تعیب  یلع  اب  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  ادـخ  روتـسد  ایآ   : » دـننک یم  ل�وس  دـنوش  یم  وربور  ربمایپ  اب  یتقو  اه  نآ 
. »؟  تسوت دوخ 

114 « . تسادخ روتسد  نیا   : » دیوگ یم  خساپ  رد  ربمایپ 

 . دننک یم  هدامآ  تعیب  يارب  ار  دوخ  زین  ود  نآ  نخس ،  نیا  ندینش  زا  دعب 

کی
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 . دننک تعیب  ناشدوخ  ياقآ  الوم و  اب  دنهاوخ  یم  مدرم  تسه ،  اجنیا  رد  ینالوط  فص 

 . دنوش یم  تیالو  همیخ  دراو  اه  نآ  منک ،  ل�وس  ار  اه  نآ  مسا  مور  یم  نم  ات  دنا ،  هداتسیا  فص  لّوا  رد  رفن  ود 

« . نان�وم ریما  يا  وت  رب  مالس   : » دسر یم  مشوگ  هب  اه  نآ  يادص 

يالوم ام و  يالوم  وت ،  هک  یتسار  هب  یلع !  يا  وت  لاح  هب  اشوخ   : » دنیوگ یم  دـنلب  يادـص  اب  دـننک و  یم  تعیب  (ع ) یلع اب  اه  نآ 
115  «. يدش مدرم  همه 

؟  دیسانش یم  ار  رفن  ود  نآ  ایآ 

 . دنیایب نوریب  همیخ  زا  اه  نآ  ات  مینک  ربص  دیاب 

؟  دینک یفّرعم  ار  ناتدوخ  امش  دوش  یم  ایآ  دیشخبب ، 

تعیب (ع ) یلع اب  هک  میتسه  یناسک  نیلّوا  ام  تسا ، رکب  وبا  مه  نیا  متسه ،  باّطخ  نب  رَمُع  نم ،  دیسانش ! ؟  یمن  ار  ام  امـش  روطچ 
116  . میا هدرک 

 ! میدوبر همه  زا  ار  تقبس  يوگ  ام ،  یلو  دنشاب ،  رفن  نیلّوا  اه  نآ  هک  تساوخ  یم  ناشلد  اه  یلیخ 

دوخ تعیب  هک  یشابن  يرفن  نیلّوا  هک  تسا  نیا  مهم  ینک !  یم  تعیب  هک  یـشاب  يرفن  نیلّوا  تسین  مهم  ًالـصا  منک  یم  رکف  نم  اّما 
 ! يا هدرک  رنه  ینامب ،  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  یناوتب  رگا  ینکش !!  یم  ار 

* * *

زورما دنداد .  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هّجحلا  يذ  هام  مهدجه  زور  رد  دننک  یفّرعم  ار  دوخ  نیشناج  دنتـساوخ  یم  یتقو  ناربمایپ  همه 
؟  میشاب داش  دیابن  ام  ایآ  تسا ،  هدش  لماک  ادخ  نید  هک  تسا  يزور 

117  . دسر یمن  زورما  یگرزب  هب  يزور  چیه  تسا ،  زورما  یعقاو  دیع  هک  یتسار  هب 

نانیا دنزیر ؟  یم  دوخ  رس  رب  كاخ  نانیا  ارچ  نک !  هاگن  ار  اجنآ 
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؟  دننک یم  نینچ  نیا  ارچ  تسا ،  يداش  رورس و  زور  هک  زورما  دنتسه ؟  هک 

تّدش زا  تسا  هدرک  یفّرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  (ع) یلع ربمایپ ،  هک  دنا  هدیمهف  یتقو  هک  دنتسه  نیمز  نیطایـش  همه ،  اه  نیا 
 . تسا هّصغ  زور  اه  نآ  يارب  زورما  دنزیر ،  یم  رس  رب  كاخ  یتحاران 

رـس رب  كاخ  ارچ  تسا ؟  هدش  هچ   : » دیوگ یم  دنک و  یم  هاگن  اه  نآ  هب  سیلبا  دـنوش ،  یم  عمج  سیلبا ، دوخ ،  سیئر  دزن  اه  نآ 
. »؟  دیزیر یم  دوخ 

. »؟ دننک یم  تعیب  یلع  اب  مدرم  همه  درک و  مالعا  ار  یلع  تیالو  دّمحم ،  هک  يدیدن  رگم   : » دنهد یم  باوج  اه  نآ 

زورما تعیب  هب  دنا  هداد  لوق  هک  دنتـسه  يا  هّدع  ّتیعمج  نیا  نایم  رد  دیـشابن ،  تحاران   : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  يا  هدـنخ  سیلبا 
118 « . دننامن رادافو  دوخ 

 . دومن دهاوخ  ار  دوخ  شالت  یعس و  همه  دوشن  اپرب  (ع ) یلع روحم  تلادع  تموکح  هک  نیا  يارب  ناطیش 

منیب یم  ار  وا  یتاظحل  زا  دعب  دنک .  تعیب  (ع ) یلع اب  دهاوخ  یمن  وا  منز  یم  سدح  دوش ،  یم  رود  ّتیعمج  زا  تعرـس  اب  رفن  کی 
 . دیآ یم  ربمایپ  همیخ  يوس  هب  هک 

؟  تشگرب وا  ارچ  دش ،  هچ 

ابیز و يراوس  هب  ناهگان  منکن ،  تعیب  یلع  اب  ات  متفر  یم  اجنیا  زا  متـشاد  نم  دـیوگ « :  یم  نینچ  دوش  یم  وربور  ربمایپ  اب  وا  یتقو 
متشگزاب هک  دوب  نیمه  يارب  قفانم ؛  ای  تسا  رفاک  ای  دنک  عانتما  ریدغ ، تعیب  زا  سک  ره  هک  تفگ  هب  وا  مدروخرب ، وبـشوخ  رایـسب 

 «. منک تعیب  یلع  اب  ات 

« درک قیوشت  یلع  اب  تعیب  هب  ار  وت  هک  دوب  لیئربج  وا  یتخانش ؟  ار  راوس  نآ  ایآ   : » دیوگ یم  دنز و  یم  يدنخبل  ربمایپ 
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119.

 . دننک تیاده  تسار  هار  هب  ار  مدرم  ات  دتسرف  یم  ار  ناگتشرف  ناطیش ،  ياه  هسیسد  لباقم  رد  دنوادخ 

 . .دنوش یم  (ع ) یلع اب  تعیب  هدامآ  مه  ربمایپ  نارسمه  دننک ، تعیب  (ع ) یلع اب  هک  تسا  نانز  تبون  نونکا 

 . دننز یم  نآ  يور  رب  يا  هدرپ  دنروآ و  یم  ار  یبآ  فرظ  ربمایپ  روتسد  هب 

دراذـگ یم  بآ  رد  ار  دوخ  تسد  هدرپ  رگید  يوس  رد  مه  (ع ) یلع دـنهن و  یم  بآ  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  هدرپ  يوس  نآ  رد  نانز 
 . دننک یم  تعیب  دوخ  ماما  اب  مه  اه  نآ  شور  نیا  هب  و 

* * *

 ! ادـخ لوسر  يا   : » دـیوگ یم  نینچ  دریگ  یم  رارق  ربمایپ  يوربور  وا  یتقو  دـیآ .  یم  ربمایپ  يوس  هب  برع  دـنمناوت  رعاش  ناّسَح ، 
. »؟  مناوخب ما  هدورس  (ع ) یلع حدم  رد  زورما  هک  ار  يرعش  یهد  یم  هزاجا  ایآ 

 . دهد یم  هزاجا  وا  هب  دنز و  یم  يدنخبل  ربمایپ 

اب ریدغ  زور  رد  ربمایپ  ...مُهُّیبَن  ِریدَغلا  َموَی  مِهیداُنی   : » دنک یم  ندناوخ  هب  عورـش  دـنلب  يادـص  اب  دـنک و  یم  فاص  يا  هنیـس  ناّسَح 
؟  تسیک امش  ِيالوم  دیسرپ :  دوخ  تّما  زا  وا  تسین ،  ربمایپ  زا  رت  یمارگ  ییوگنخس  چیه  یناد  یم  وت  تفگ و  نخس  شیوخ  تّما 
درک (ع ) یلع هب  ور  ربمایپ  سپ  میتسه ،  وت  نامرف  هب  شوگ  همه ،  ام  دیتسه و  ام  يالوم  امـش ،  ادخ و  دنتفگ :  خـساپ  رد  مدرم  همه 

120 « . ما هداد  رارق  دوخ  زا  دعب  نیشناج  ماما و  ار  وت  نم  هک  زیخرب  دوخ  ياج  زا  یلع !  يا  دومرف :  و 

بناج زا  ینک  يرای  ار  ام  دوخ  رعـش  اب  هک  ینامز  ات  ناّسح ،  يا   : » دیوگ یم  دـنک و  یم  یهاگن  ربمایپ  دوش ،  یم  مامت  ناّسح  رعش 
يرای ناگتشرف 
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121 « . دش یهاوخ 

اب مه  وت  نم و  شاک  دش ،  دهاوخن  شومارف  اهدای  زا  ناّسح  رعـش  تمایق ، ات  دنک و  راگدنام  ار  تقیقح  دناوت  یم  رنه  هک  یتسار  هب 
 . مینک كرد  رتهب  ار  راعشا  نیا  ییابیز  میتسناوت  یم  میتشاد و  يرتشیب  ییانشآ  یبرع  نابز 

خیرات لوط  رد  رعـش  نیا  دوش ،  كاپ  اه  نهذ  زا  تسین  نکمم  رگید  هک  تسا  نیـشنلد  ابیز و  اه ، برع  ماک  رد  ردـق  نآ  رعـش  نیا 
 . دوب دهاوخ  ناگدازآ  هار  شخب  ینشور  دیشخرد و  دهاوخ  تیالو  نامسآ  رد  يدیشروخ  دننام 

* * *

؟  دوب هچ  الوم »  » هملک زا  ربمایپ  روظنم  یناد  یم  ایآ 

 : دراد انعم  ود  الوم ،  هملک  یبرع  نابز  رد 

 . تیالو ِبحاص  فلا . 

 . تسود ب . 

 ، متسه وا  تسود  نم  هک  سک  ره   : » دنک یتشادرب  نینچ  ربمایپ  نخـس  زا  الوم ،  هملک  ِمود  يانعم  هب  هّجوت  اب  رفن  کی  تسا  نکمم 
« . تسوا تسود  مه  یلع 

يانعم رد  درک  دنهاوخ  یعس  (ع ، ) یلع نانمـشد  يدوز  هب  دوش ،  یمن  تابثا  (ع ) یلع تیالو  رگید  انعم ،  نیا  اب  هک  تسا  نشور  و 
122  . دننک دراو  ار  لاکشا  نیا  ربمایپ ،  نخس 

 . تسا تدابع  لاس  داتفه  زا  رتهب  ندرک ، رکف  تعاس  کی  يرآ ، منک ،  یم  رکف  ربمایپ  نخس  رد  نم 

 : ما هدیسر  مهم  ل�وس  دنچ  هب 

؟  دننک فّقوت  مرگ  ياوه  نآ  رد  ّتیعمج  همه  نآ  ات  داد  روتسد  ربمایپ  ارچ 

؟  دنادرگ زاب  دندوب ، هتفر  رتولج  هک  ار  ییاه  نآ  همه  ربمایپ  ارچ 

؟  دننک تعیب  (ع ) یلع اب  ات  تساوخ  ناناملسم  همه  زا  ربمایپ  هچ  يارب 

؟  درک لماک  ار  مالسا  نید  ادخ ،  هک  دش  لزان  نآرق  هیآ  زورما  ارچ 

وا هک  داد  لوق  ربمایپ  هب  دنوادخ  هچ  يارب 
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؟  دنک یم  ظفح  اه  هنتف  زا  ار 

؟ دننک باطخ  نان�وم  ریما  ار  (ع ) یلع مدرم  ات  داد  روتسد  ربمایپ  ارچ 

یم ظفح  اه  هنتف  زا  ار  وت  ام  هک  داد  هدـعو  ربمایپ  هب  ادـخ  هک  تفر  یم  يا  هنتف  رطخ و  لامتحا  (ع ، ») یلع اب  یتسود   » مالعا رد  اـیآ 
؟  مینک

ماجنا ار  دوخ  يربمایپ  هفیظو  دـهدن  ماجنا  ار  راک  نیا  ربمایپ  رگا  هک  دـشاب  مهم  ردـق  نیا  (ع ، ) یلع اـب  یتسود  ِمـالعا  دوش  یم  اـیآ 
!؟  دنک عمج  ریدغ  رد  ار  مدرم  ربمایپ  هک  تشاد  نآ  هب  زاین  (ع ) یلع اب  یتسود  مالعا  ایآ  دشاب !؟  هدادن 

 . دومرف ظفح  اه  هنتف  نیا  زا  ار  ربمایپ  ادخ  تفر و  یم  نانمشد  هنتف  لامتحا  هک  دوب  (ع ) یلع يربهر  تیالو و  مالعا  رد  طقف 

 ! درک لماک  ار  نید  هک  تسا  (ع ) یلع تیالو  نیا 

 . دراد يراگزاس  ندرک  تعیب  اب  هک  تسا  (ع ) یلع يربهر  تیالو و  طقف 

؟  مینک رورم  مه  اب  ار  ربمایپ  ياهراک  یقفاوم 

دننک و تکرش  زامن  رد  دنوش ،  عمج  مدرم  همه  دننک ،  تسرد  يربنم  دنشاپب ،  بآ  دننزب ،  وراج  ار  ناتخرد  ریز  داد  روتـسد  ربمایپ 
 . دننک تعیب  (ع ) یلع اب  نانز  نادرم و  همه  ینارنخس ،  زا  دعب 

 . دراد يراگزاس  تیالو  ِبحاص  يانعم  اب  طقف  ربمایپ  ياهراک  نیا 

« . دراد تیالو  وا  رب  مه  یلع  مراد ،  تیالو  وا  رب  نم  سک  ره   : » دوب نیا  ربمایپ  روظنم 

ار وت  نخـس  هک  مرادـن  یفرح  نم  نک :  شوگ  دوب ،  (ع) یلع اب  یتسود  مالعا  طقف  ریدـغ  رد  ربمایپ  روظنم  ییوگ  یم  هک  یـسک  يا 
.دوب دهاوخن  یلماک  ناسنا  ربمایپ  رگید ،  تروص  نیا  رد  اّما  مریذپب ، 

اه تعاس  ار  رفن  رازه   120 نازوس ،  غاد و  ياوه  رد  ربمایپ  هک  دنوش  هّجوتم  هک  ینامز  ناگدنیآ 
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رگید ربمایپ  نآ  تفگ  دنهاوخن  اه  نآ  ایآ  دیهدب ، فاصنا  مراد ، تسود  ار  مدوخ  يومع  رسپ  نم  دیوگب  هک  نیا  يارب  هدرک  لّطعم 
؟  دوب یناسنا  هنوگچ 

؟  دوش رازگرب  هوکشاب  مسارم  نیا  هک  دوب  يزاین  هچ  رگید  دراد ،  تسود  یلیخ  ار  (ع ) یلع ربمایپ  هک  دنناد  یم  مدرم  نیا  همه 

مـسارم همه  نیا  رگید  هک  نیا  تسا ،  هدوب  وا  قشاع  ربمایپ  لّوا ،  زور  زا  تسین !  يا  هزات  فرح  (ع ، ) یلع هب  ربمایپ  یتسود  قشع و 
 . دهاوخ یمن 

؟  دوش هتخاس  لماک  ریغ  یناسنا  ریوصت  ربمایپ  زا  هک  ینک  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  ریدغ  رد  ربمایپ  نخس  یهاوخ  یم  ارچ  سپ 

 . دشاب قباطم  ربمایپ  تسایس  شوه و  لقع و  اب  هک  ینک  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  ربمایپ  نخس  دیاب 

 . دنک نایب  ار  هعماج  يربهر  ّمهم  هلأسم  ات  درک  رازگرب  ار  هوکشاب  مسارم  نیا  ربمایپ 

؟  دراد دوجو  هعماج  يربهر  زا  رت  ّمهم  يا  هلأسم  هچ  یتسار  هب 

 . دنوش یم  بّجعتم  ربمایپ  تیارد  لقع و  زا  ایند  همه  هک  تسانعم  نیا  اب  طقف 

 . دومن یفّرعم  اه  نآ  هب  ار  دوخ  نیشناج  درک و  عمج  ار  شیوخ  تّما  ناکم ،  نامز و  نیرتهب  رد  ادخ  روتسد  هب  ام  ربمایپ 

* * *

ربمایپ يارب  هنحـص  نیا  ندید  .دننک  تعیب  (ع ) یلع اب  دنهاوخ  یم  مه  اه  نآ  دـسرب ، ارف  ناشتبون  ات  دـنرظتنم  زونه  مدرم  زا  یهورگ 
رب ارم  نادناخ  نم و  هک  ییادخ  شیاتس   : » دیوگ یم  دنک و  یم  نامسآ  هب  ور  هورگ ،  ره  تعیب  زا  دعب  وا  تسا .  شخب  تّذل  رایسب 

123 « . دیشخب يرترب  همه 

 . تسا نامداش  تسا ،  هدش  رازگرب  یهوکشاب  مسارم  نینچ  (ع ) یلع اب  تعیب  يارب  هک  نیا  زا  وا 

رگا دراد و  ماما  ربهر و  یمالسا  هعماج  رگید  نونکا 
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 . داد دهاوخ  همادا  ار  دوخ  تداعس  لامک و  ریسم  هعماج ،  دسرب  ارف  ربمایپ  گرم 

نیا دور !  یم  هار  ّربکت  رورغ و  اب  ردقچ  دوش ،  یم  رود  اجنیا  زا  رفن  دنچ  اب  یناوج  تسا ؟  هدش  ربخ  هچ  مونـش .  یم  ییادص  رس و 
؟  تسا ینابصع  ردق  نیا  ارچ  دیوگ ؟  یم  هچ  تسیک ؟  ناوج 

 !« . مینک یمن  لوبق  ار  یلع  تیالو  زگره  ام  تسا !  هتفگ  غورد  دّمحم   : » دروآ یمرب  دایرف  وا 

 . تسا هیواعم  وا  منک ،  یم  وجو  سرپ  دوخ  نایفارطا  زا  دیوگ ؟  یم  نخس  هناخاتسگ  نینچ  هک  تسیک  وا 

هنیدم هب  ربمایپ  نتـشک  يارب  هک  تسا  یـسک  نامه  رـسپ  وا  تسا .  هدوب  رفک  رکـشل  رادمچرپ  وا  ردـپ  اه  لاس  تسین ،  بّجعت  ياج 
هکلب دـنک  یمن  تعیب  (ع ) یلع اـب  اـهنت  هن  تسا .  هدرب  ثرا  هب  ردـپ  زا  ار  تقیقح  ّقح و  اـب  ینمـشد  هیواـعم  .دوب  هدرک  یـشکرکشل 

 . دور یم  هّیُما  ینب  دوخ ، لیماف  نادناخ و  يوس  هب  وا  دراد .  یم  مالعا  ار  دوخ  تفلاخم  اراکشآ 

هشوگ هب  ربمایپ  هاگن  هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  توکس  دننیـشن ، یم  ربمایپ  روضح  رد  نانآ  دنور ، یم  ربمایپ  دزن  ناناملـسم  زا  يا  هّدع 
 . دیوگ یمن  نخس  سک  چیه  تسا ،  هدنام  هریخ  يا 

 : دناوخ یم  ار  تسا  هدروآ  لیئربج  نآلا  نیمه  هک  ییاه  هیآ  دنکش و  یم  ار  توکس  ربمایپ   . . . یتاظحل زا  دعب 

هب ّربکت  اب  درمـش و  غورد  ار  نآ  درکن و  لوبق  ار  قح  هک  یـسک  نآ  رب  ياو   ... ( ، » ّیلوَت َبَّذـک و  ْنِکل  ...یّلَـصال َو  َقَّدَـص و  الَف  )
124  !«. وا رب  ياو  سپ  تفر ،  شناشیوخ  يوس 

؟  تسا هدش  لزان  تبسانم  هچ  هب  اه  هیآ  نیا  دنیوگ : یم  دوخ  اب  همه 

هک دنرادن  ربخ  اه  نآ 
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 . تسا هتفر  دوخ  نادناخ  يوس  هب  ّربکت  اب  هدز و  زابرس  (ع ) یلع تیالو  شریذپ  زا  هیواعم ، 

 . دور یم  مدرم  شیپ  هیواعم  يوربآ  اه ،  هیآ  نیا  ِندش  لزان  اب  هدروآ و  ربمایپ  يارب  ار  رابخا  همه  لیئربج ، 

125  . دوش یم  فرصنم  راک  نیا  زا  اّما  دنک ،  تازاجم  ار  هیواعم  ات  دریگ  یم  میمصت  ادتبا  ربمایپ 

 . درادن یگنر  هیواعم  يانح  زورما ،  هک  نادب  اّما  دناسرب ،  دوخ  لمع  يازس  هب  ار  وا  دیاب  ربمایپ  ییوگب :  وت  دیاش 

ار نایفسوبا )  ) شردپ وا و  مدرم  دنروخ .  یمن  ار  وا  بیرف  دنتخانـش و  ار  وا  مدرم  رگید  درک و  راکـشآ  ربمایپ  اب  ار  دوخ  ینمـشد  وا 
 ! تسا ربمایپ  يومع  هزمح ، نوخ  هب  هدولآ  اه  نآ  تسد  دنا ،  هدوب  ربمایپ  نانمشد  میدق  زا  اه  نآ  دنسانش ،  یم  یبوخ  هب 

هب اـه  نآ  تسا ،  هتـشذگ  اـه  نآ  زا  یلاـس  ّنس و  هک  تسا  ییاـهدرمریپ  نارگن  وا  درک ، سح  ربماـیپ  هرهچ  رد  ار  ینارگن  ناوت  یم 
رای هارمه و  ار  دوخ  اج  همه  دنـسانش و  یم  ربمایپ  رای  ناونع  هب  ار  اه  نآ  مدرم  دنا و  هدرک  دیفـس  مالـسا  هار  رد  ار  دوخ  شیر  رهاظ 

تعیب زورما  نانآ  دـندرک ،  ار  راک  نیا  هک  دـندوب  یناسک  نیلّوا  اقافّتا ،  دـندرک و  تعیب  (ع ) یلع اب  اـه  نآ  دـنا !! هداد  ناـشن  ربماـیپ 
 . دننکشب ار  تیالو  رمک  مالسا ،  مان  اب  دنهاوخ  یم  اه  نآ  دنتسه ،  گرزب  يا  هنتف  رکف  هب  اّما  دنا ،  هدرک 

* * *

ود دهاوخ  یم  ربمایپ  هک  دسر  یم  ربخ  نم  هب  دنا .  هدرکن  تعیب  مدرم  زا  يرایسب  زونه  دوش ،  یم  کیدزن  قفا  هب  دیـشروخ  مک  مک 
126  . دننک تعیب  دوخ  ماما  اب  دنناوتب  همه  ات  دنامب  ریدغ  رد  رگید  زور 

فّقوتم ًالعف  تعیب  مسارم 
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 . دور یم  دوخ  همیخ  هب  یسک  ره  زامن  زا  دعب  دوش و  یم  اپرب  زامن  دوش ،  یم  هتفگ  برغم  ناذا  دوش و  یم 

 . ینیب یم  همیخ  دنک  یم  راک  مشچ  ات  هام  رون  ریز  تسا ،  رفن  رازه  نابزیم 120  نابایب  نیا  بشما ، 

منزب يرود  موش و  دنلب  تسا  بوخ  دیآ .  یمن  ممشچ  هب  باوخ  ارچ  مناد  یمن  اّما  متـسه ،  دوخ  همیخ  رد  نم  درذگ و  یم  یتعاس 
 . دزو یم  یمارآ  میسن  تسا ،  هداتفا  بآ  رد  هام  يابیز  ریوصت  مور ،  یم  هکرب  رانک  . 

 . منک تحارتسا  ات  مورب  دوخ  همیخ  هب  هک  موش  یم  دنلب 

 : دنیوگ یم  نخس  مه  اب  يا  همیخ  رد  رفن  دنچ  ایوگ  دسر ؟  یم  مشوگ  هب  ییادص  هار ،  ریسم  رد 

 ! تسا هدش  هناوید  دّمحم 

 ! درک هناوید  ار  دّمحم  یلع ،  قشع  هنوگچ  هک  دینیب  یم  ایآ 

127  . دوشب نینچ  هک  میراذگ  یمن  ام  مسق ،  ادخ  هب  اّما  دسرب ،  تموکح  هب  یلع  وا ،  زا  دعب  هک  دراد  وزرآ  وا 

؟  مونش یم  هچ  نم !  يادخ 

؟  دننک یم  تراسج  ادخ  ربمایپ  هب  نینچ  نیا  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا 

؟  دننک اپرب  يا  هنتف  دنهاوخب  دنکن  دنشاب ؟  هتشاد  رس  رد  يا  هشقن  دنکن 

 . دنک ظفح  اه  هنتف  زا  ار  وا  هک  تسا  هداد  لوق  ربمایپ  هب  شدوخ  دنوادخ  اّما 

نینچ نیا  امـش  تسام و  نایم  رد  ادـخ  لوسر  زونه   : » دـیوگ یم  یتحاران  اب  دوش و  یم  اه  نآ  همیخ  دراو  رفن  کـی  ماـگنه  نیا  رد 
« . تفگ مهاوخ  ربمایپ  هب  ار  امش  نانخس  همه  حبص  ادرف  مسق ،  ادخ  هب  دییوگ ؟  یم  نخس 

 ! نک هاگن 

 . دشاب یم  ربمایپ  يافواب  نارای  زا  یکی  هفیذُح  دیآ  یم  نوریب  اه  نآ  همیخ  زا  هک  يدرم 

وا همیخ  ارهاظ ، 
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 . تسا هدینش  ار  اه  نیا  نانخس  هدوب و  رفن  هس  نیا  همیخ  یگیاسمه  رد 

 : دنود یم  هفیذُح  لابند  هب  رفن  هس  نیا  بش ،  یکیرات  رد 

 . نکن شاف  ار  ام  زار  میهد ، یم  مسق  یگیاسمه  ِّقح  هب  ار  وت  میتسه .  وت  ناگیاسمه  ام  هفیذُح !  يا 

128  . ما هدادن  ماجنا  ربمایپ  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو  منک  ناهنپ  ربمایپ  زا  ار  ناتیاه  هتفگ  رگا  تسین ،  یگیاسمه  ِّقح  ِياج  اجنیا 

 . دسرب هفیذُح  شوگ  هب  اه  نآ  يادص  هک  دننزب  فرح  دنلب  ردق  نآ  دوش و  ترپ  ناشساوح  رفن  هس  نیا  هک  دوب  ادخ  راک  نیا 

 . دنک یم  ظفح  اه  هنتف  زا  ار  وا  هک  دوب  هداد  هدعو  ربمایپ  هب  ادخ 

* * *

نشور ار  اج  همه  دنک و  یم  عولط  ریدغ  مود  زور  دیـشروخ  دوش .  یم  اپرب  حبـص  زامن  دندنب ،  یم  فص  زامن  ندناوخ  يارب  مدرم 
 . دنک یم 

 . دمآ دهاوخ  ربمایپ  همیخ  هب  وا  مناد  یم  منک ،  ادیپ  ار  هفیذُح  ات  مرظتنم  منز ،  یم  هسرپ  ربمایپ  همیخ  فارطا  رد  نم 

 . مورب وا  هارمه  مه  نم  تسا  بوخ  دوش ،  یم  همیخ  لخاد  دیآ ،  یم  وس  نیا  هب  هفیذُح 

 . دننکب يا  هئطوت  دنهاوخ  یم  ارهاظ  هک  مدینش  ار  رفن  دنچ  يادص  بشید ،  ربمایپ !  يا 

؟  یسانش یم  ار  اه  نآ  ایآ  هفیذُح !  يا 

 . يرآ

 . روایب اجنیا  هب  ار  اه  نآ  ورب و  عیرس 

 . دروآ یم  دوخ  اب  ار  رفن  هس  نآ  دزیخ و  یمرب  هفیذُح 

 . دراد تسد  رد  ار  شریشمش  هک  دننیب  یم  ار  (ع ) یلع دنوش ،  یم  ربمایپ  همیخ  دراو  اه  نآ 

. »؟  دیتفگ یم  هچ  رگیدکی  اب  بشید  امش   : » دیوگ یم  دنک و  یم  اه  نآ  هب  ور  ربمایپ 

 ، مسق ادخ  هب   : » دنیوگ یم  اه  نآ  همه 
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« . تسوگغورد هتفگ ، امش  يارب  يزیچ  ام  زا  سک  ره  میا ،  هتفگن  ینخس  مه  اب  ًالصا  ام 

129  . دنور یم  دوخ  ياه  همیخ  هب  اه  نآ  دنک و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  ربمایپ  دنروخ و  یم  غورد  مسق  رفن  هس  نیا 

 . تسا هتفرگ  ارف  ار  ناشدوجو  مامت  سرت  (ع ) یلع ریشمش  قرب  ندید  اب  دنا و  هدش  ییاسانش  اه  نآ  رگید  نونکا 

یم تیالو  همیخ  يوس  هب  دندشن  تعیب  هب  ّقفوم  لبق  زور  هک  یناسک  دـننک ،  تعیب  (ع ) یلع اب  مدرم  هّیقب  ات  دـهد  یم  روتـسد  ربمایپ 
 . دننک یم  تعیب  دنیآ و 

 . دنامن یقاب  يا  هناهب  سک  چیه  يارب  ات  دننک  تعیب  ماما  اب  مدرم  همه  دهاوخ  یم  ربمایپ 

یقاب یمک  هّدع  دـنا و  هدرک  تعیب  (ع ) یلع اب  مدرم  رتشیب  دـسر ، یم  ارف  هّجحلا  يذ  هام  مکی  متـسیب و  زور  ...درذـگ  یم  زور  دـنچ 
130  . دنا هدنام 

 . مینک تکرح  هنیدم  يوس  هب  ام  دوش و  مامت  تعیب  مسارم  رهظ  ات  زورما  هک  منک  یم  رکف 

دیوگ یم  نینچ  دتسیا و  یم  ربمایپ  دزن  وا  تسا ،  يرهَف  ثراح  وا  مسا  دیآ .  یم  ربمایپ  يوس  هب  همیسارس  يدرم  نک !  هاگن  ار  اجنآ 
جح میناوخب و  زامن  هک  یتفگ  سپس  میتفریذپ ،  مه  ام  میروایب ،  نامیا  وت  يربمایپ  ادخ و  یگناگی  هب  هک  یتفگ  ام  هب  دّمحم !  يا  : »
دوخ بناج  زا  ار  راک  نیا  وت  ایآ  منادـب  وگب  يدرک ،  ریما  اـم  رب  ار  دوخ  يومع  رـسپ  نونکا  اـّما  میتفریذـپ ،  مه  زاـب  میروآ ،  اـج  هب 

. »؟  تسا هداد  ار  روتسد  نیا  ادخ  هک  نیا  ای  يداد  ماجنا 

« . میوگ یمن  ینخس  دوخ  زا  نم  هدوب و  ادخ  روتسد  متفگ  نم  هچنآ   : » دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ربمایپ 

رس دونش  یم  ار  نخس  نیا  ات  ثراح 

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ تسا ،  هدمآ  نامسآ  زا  یلع  تیالو  دیوگ و  یم  تسار  دّمحم  رگا  ایادخ !   : » دیوگ یم  دریگ و  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ 
« ! نک دوبان  ارم  تسرفب و  یباذع 

131  . دنادرگ یمرب  يور  ربمایپ  زا  دیوگ و  یم  ار  هلمج  نیا  راب  هس  ثراح 

!؟  هزادنا هچ  ات  تلاهج  ینادان و  رخآ  منک ،  یم  بّجعت  درم  نیا  نخس  زا 

 . دنک هبوت  تسا  هدرک  يراج  نابز  رب  هچنآ  زا  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دعب  دنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ربمایپ 

« . منک یمن  هبوت  متسین و  نامیشپ  ما  هتفگ  هک  ینخس  زا  نم   : » دیوگ یم  ثراح 

نم هک  یباذع  نآ  وک  سپ  دیتسناد ،  یم  قح  رب  ار  دوخ  هک  امش  دشن ؟  لزان  باذع  ارچ  سپ   : » دیوگ یم  ددنخ و  یم  شلد  رد  وا 
!« . مدرک بلط 

 . دشن لزان  یباذع  اریز  تسا ،  نادیم  نیا  زوریپ  هک  دنک  یم  رّوصت  وا 

 . ما هدش  جیگ  یمک  دیهاوخب  ار  شتسار  ما ،  هتفر  ورف  رکف  رد  مه  نم 

! ؟  درب یمن  ار  ثراح  يوربآ  یباذع ،  نداتسرف  اب  ادخ  ارچ  سپ  تسین ،  قح  رب  (ع ) یلع رگم 

 . تسا غورد  ربمایپ  نانخس  همه  هک  دننک  یم  رکف  مدرم  دوشن  لزان  باذع  رگا 

 ! نکب يراک  رتدوز  هچ  ره  ایادخ ! 

؟ ارچ .دوش  یمن  لزان  یباذع  منک  یم  ربص  هچ  ره  اّما 

132 « . ورب ام  شیپ  زا  ینک  یمن  هبوت  هک  نونکا   : » دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ربمایپ 

« . مور یم  امش  شیپ  زا  نم  دشاب   : » دیوگ یم  ثراح 

 ! لاحرس ملاس و  دور ،  یم  ام  شیپ  زا  دوش و  یم  دوخ  رتش  رب  راوس  یلاحشوخ  اب  وا 

 : دیوگ یم  دیآ و  یم  نم  دزن  ما  هدش  جیگ  یلیخ  نم  هک  دنیب  یم  یتقو  ربمایپ ، نارای  زا  یکی 

؟  تسا هدش  هچ 

ارچ
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ثراح هک  مسیونب  تسا  تسرد  ایآ  مسیونب ؟  هچ  دوخ  ناگدـنناوخ  يارب  نم  دربب ؟  ار  درم  نآ  يوربآ  ات  درکن  لزاـن  یباذـع  ادـخ 
؟  تفر ربمایپ  شیپ  زا  ملاس  حیحص و 

 ! یسیونب ار  ّتیعقاو  دیاب  وت  يرآ ، 

! ؟  ینز یم  وت  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  تفگ ! ؟  یم  تسار  وا  هک  ییوگ  یم  ینعی 

 ! يرادن عالّطا  ادخ  نوناق  زا  وت  هک  نیا  لثم 

؟  نوناق مادک 

یمن لزان  باذـع  نم  یتسه  مدرم  نیا  نایم  رد  وت  هک  ینامز  ات  ربمایپ !  يا   : » دـیوگ یم  ادـخ  هک  اجنآ  يا ؟ هدـناوخن  ار  نآرق  رگم 
133 « . منک

 ! سّدقم ینیمزرس  تسا ،  ریدغ  نیمزرس  اجنیا  تسا ،  ینابرهم  ربمایپ  ام ، ربمایپ 

! ؟  دنک لزان  باذع  ربمایپ  روضح  رد  سّدقم و  نیمزرس  نیا  رد  ادخ  هنوگچ 

 . مدوب هدرک  شومارف  ار  هیآ  نیا  نم  منونمم ،  یلیخ 

 . دش دهاوخ  لزان  باذع  دوش  رود  ریدغ  نیمزرس  زا  وا  یتقو  ورب ،  ثراح  لابند  هب  دوز  الاح  بوخ ، 

 . مود یم  ثراح  لابند  هب  منک و  یم  عمج  ار  دوخ  ملق  رتفد و  مونش ،  یم  ار  نخس  نیا  ات  نم 

نیا لد  رد  مسرب .  وا  هب  ات  مود  یم  تمـس  نآ  هب  نم  فرط . » نآ  زا   : » دیوگ یم  یکی  تفر ؟  فرط  مادک  زا  ثراح  دیناد  یم  ایآ 
هتفر اجک  درم  نآ  ایادـخ  ما .  هدرکن  ادـیپ  ار  وا  زونه  موش ،  یم  رود  ریدـغ  زا  اهرتمولیک  مدرگ .  یم  راوس  رتش  کی  لابند  هب  نابایب 

 . تسادیپ رود  زا  يراوس  رتش  مودب !  تقیقح  بلط  يارب  روط  نیمه  دیاب  تسا ؟ 

نیمزرس زا  رگید  تسا .  ثراح  نیا  تسا ،  شدوخ  موش ،  یم  رت  کیدزن  کیدزن و 
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 . منیب یمن  مه  ار  ریدغ  ناتخرد  رگید  ما ،  هدش  رود  یلیخ  ریدغ 

 . دور یم  شا  هناخ  يوس  هب  نابایب  لد  رد  دوخ  رتش  رب  راوس  ثراح 

 . دنز یم  نم  هب  يدنخشین  یهاگ  تسا و  نادیم  زوریپ  هک  دنک  یم  لایخ  وا 

 . میوگ یمن  چیه  نم  و 

 . دسر یم  مشوگ  هب  یکشجنگ  يادص  ناهگان 

 ! تسا لیبابا  تسین ،  کشجنگ  هک  نیا  هن  ینک ؟  یم  هچ  نابایب  نیا  طسو  رد  کشجنگ !  يا 

لیبابا ناشمان  هک   ) ار کچوک  ناگدـنرپ  نیا  ادـخ  دوب  هدـمآ  هبعک  ندرک  بارخ  يارب  ههربا  یتقو  يا ؟  هدـناوخ  ار  لـیف  هروس  اـیآ 
 . دندرک دوبان  ار  اه  نآ  همه  دندز و  ههربا  هاپس  رس  رب  هک  دوب  یگنس  اه  نآ  زا  مادک  ره  راقنم  رب  داتسرف ،  تسا )

 . دنک یم  زاورپ  ثراح  رس  يالاب  تسرد  دیآ و  یم  وا  دراد ،  یگنس  دوخ  راقنم  رب  مه  کچوک  هدنرپ  نیا 

نآ رد  دنازوس و  یم  ار  وا  رس  دروخ  یم  ثراح  رس  رب  گنس  یتقو  دزادنا .  یم  وا  رـس  رب  ار  گنـس  دنک و  یم  زاب  ار  دوخ  راقنم  وا 
134  . دریم یم  دتفا و  یم  نیمز  يور  وا  دور و  یم  ورف 

 ! درادن ادص  ادخ  بوچ  هک  مدوب  هدینش  ادخ !  باذع  مه  نیا  يدرک ،  بلط  دوخ  يارب  ار  ادخ  باذع  وت  ثراح !  يا 

نم زا  ار  ثراح  غارـس  اه  نآ  منیب ،  یم  ار  مدرم  زا  يا  هّدع  هار  نایم  رد  میوگ .  زاب  مدرم  هّیقب  يارب  ار  ارجام  ات  مدرگرب  عیرـس  دیاب 
 . دنور یم  وس  نآ  هب  مدرم  مهد ،  یم  ناشن  اه  نآ  هب  ار  تسا  هدش  راتفرگ  ادخ  باذع  هب  ثراح  هک  یناکم  دنریگ ،  یم 

مدرم هک  منیب  یم  اّما  مهدب ،  ار  ثراح  ندش  هتشک  ربخ  مهاوخ  یم  میآ ،  یم  ریدغ  يوس  هب  نم 
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 . دنراد ربخ 

 : میوگ یم  یکی  هب  منک ،  یم  بّجعت 

؟  دیا هدش  ربخاب  هنوگچ  دیدوب  اجنیا  هک  امش 

 !!! تسا هدرک  لزان  ربمایپ  رب  ار  هیآ  ود  دنوادخ 

؟  یناوخب نم  يارب  ار  اه  هیآ  نیا  دوش  یم  ایآ 

چیه دوش و  یم  لزان  نارفاک  رب  هک  یباذع  درک ،  بلط  دوخ  يارب  ار  باذـع  يدرم  ...ٍِعقاَو  ٍباَذَِـعب  ُِلئآَس  َلَأَس   : » نک شوگ  يرآ ! 
135  . دنادرگ فرطرب  ار  نآ  دناوت  یمن  سک 

.مروآ یم  دای  هب  ار  هثداح  نیا  مناوخ ، یم  ار  اه  هیآ  نیا  تقو  ره  دعب ، هب  نیا  زا 

* * *

هک مراودیما  دنا .  هدرک  ادیپ  يرتشیب  نیقی  ربمایپ  نانخس  هب  اه  نآ  دسر ،  یم  مدرم  همه  شوگ  هب  ثراح  رب  باذع  ندش  لزان  ربخ 
 . دشاب یتربع  سرد  دنتسه  مدرم  نیا  نایم  رد  هک  ناقفانم  يارب  ربخ  نیا 

 . تسا هدرک  داجیا  مدرم  رد  یبوخ  هنیمز  ثراح ،  ِندش  كاله  هک  دنیب  یم  دنک ،  یم  مدرم  هب  هاگن  ربمایپ 

 . دنک ینارنخس  مدرم  يارب  ربمایپ  هک  تسا  اج  هب  یلیخ 

 . دنوش عمج  ربنم  ياپ  مدرم  همه  ات  دهد  یم  روتسد  ربمایپ  درک ،  هدافتسا  هدمآ  شیپ  تصرف  زا  دیاب  نآلا 

یلع اب  هک  یـسک  رب  ياو  دـنک و  لوبق  ار  یلع  تیالو  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  مدرم !  يا   : » دـیوگ یم  مدرم  هب  ور  ربنم  يـالاب  وا 
دنهاوخن يا  همهاو  سرت و  چـیه  زور ،  نآ  رد  تفر و  دـنهاوخ  تشهب  يوـس  هب  تماـیق  زور  رد  وا  نایعیـش  یلع و  دـنک ،  ینمـشد 

دنهاوخ يدبا  تداعـس  هب  یلع  نایعیـش  .دـنیادخ  ینابرهم  تمحر و  قرغ  اه  نآ  دوب و  دـهاوخ  یـضار  اه  نآ  زا  دـنوادخ  تشاد . 
دومن دنهاوخ  مالس  نانآ  رب  ناگتشرف  درک و  دنهاوخ  لزنم  تشهب  رد  دیسر و 
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136 «.

 . تسا (ع ) یلع نایعیش  يارب  تشهب  هدعو  ریدغ ، رد  ربمایپ  نانخس  نیرخآ  دیآ ،  یم  نایاپ  هب  ربمایپ  نانخس  نیا  اب  ریدغ  مسارم 

 . دوب دهاوخ  وا  هاگلزنم  تشهب  درادب ، تسود  ار  وا  دنامب و  رادافو  (ع ) یلع تیالو  هب  هک  یسک  ره 

یم هزاجا  دـنیآ و  یم  ربماـیپ  دزن  اـه  نآ  دـندرگزاب .  دوخ  هناـشاک  هناـخ و  هب  دـنهاوخ  یم  مدرم  تسا ،  ناـیاپ  هب  ور  ریدـغ  مسارم 
 . دننک زاغآ  ار  دوخ  تکرح  ات  دنهاوخ 

 . دوش یم  عمج  اه  همیخ  دنوش ، یم  تکرح  هدامآ  اهنآ  دهد ،  یم  هزاجا  اه  نآ  هب  ربمایپ 

هک یناـنآ  سپـس  دـنور .  یم  دوخ  رهـش  يوس  هب  دـننک و  یم  عادو  ربماـیپ  اـب  اـهنآ  دـنیآ ، یم  یظفاحادـخ  يارب  نمی  هّکم و  لـها 
يوس هب  هنیدـم  مدرم  اب  هارمه  مه  ربمایپ  دـننک .  یم  تکرح  هدرک و  یظفاح  ادـخ  ربمایپ  اـب  تسا  رـصم  قارع و  ریـسم  رد  ناـشلزنم 

.دوش یم  راپسهر  هنیدم 

مک مک  اوه  دور ،  یم  شیپ  هب  نابایب  لد  رد  هنیدـم  ناوراک  .تسا  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  تسا ، هّجحلا  يذ  هام  مود  تسیب و  بش 
 . تشاد میهاوخ  زامن  ندناوخ  يارب  یهاتوک  فّقوت  نابایب ،  لد  رد  ام  تسا ،  کیدزن  برغم  ناذا  دوش ،  یم  کیرات 

یمن هک  نابایب  طسو  رد  میناسرب ،  يدعب  لزنم  هب  ار  دوخ  دـیاب  دـنک ،  یم  تکرح  ناوراک  دوش و  یم  هدـناوخ  عیرـس  برغم ،  زامن 
 ! درک لزنم  دوش 

 . دزو یم  ریوک  زا  یکنخ  میسن  دننک ،  یم  ییامن  هولج  نامسآ  ناگراتس  تسا ،  کیرات  یلیخ  اوه 

 ! مدوب هدیباوخ  تحار  باوختخر  رد  نآلا  شاک  میوگ :  یم  دوخ  اب  تسا ،  هدمآ  منامشچ  رد  باوخ  دیهاوخب  ار  شتسار 

 : مسرپ یم  منک و  یم  هاگن  دوخ ،  نارفسمه  زا  یکی  هب 

میراد هار  ردقچ  يدعب  لزنم  ات  یناد  یم  ایآ  یجاح ! 
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؟

هدمآ رتمولیک  جنپ  ابیرقت  نآلا ، ات  بش  رـس  زا  ام  تسا ،  رتمولیک  تسیب  دودح  اجنآ  ات  ّمُخ  ریدغ  زا  تسا ،  اوبَا »  يدـعب «  هاگ  لزنم 
 . میورب دیاب  رگید  رتمولیک  هدزناپ  باسح  نیا  اب  میا ، 

.مور یم  میالوم  قشع  هب  ار  هار  نیا  همه  اّما  میراد ، شیپ  رد  يدایز  هار 

 . مناسرب ربمایپ  هب  ار  دوخ  ات  منک  یم  شالت 

 . منیب یم  ار  هفیذُح  وا  رانک  رد  دشخرد ،  یم  ربمایپ  هرهچ  بش ،  یکیرات  نیا  رد  نک !  هاگن 

 . دهد یم  ارم  باوج  ّتبحم  اب  وا  منک و  یم  مالس  وا  هب 

 . میهد یم  همادا  دوخ  ریسم  هب  مارآ  مارآ  ام 

 : دیآ یم  ممشچ  هب  ییاه  یهایس  یتاظحل  زا  دعب 

؟  تسیچ اه  یهایس  نیا  هفیذُح ! 

 . مینک روبع  اه  نآ  زا  دیاب  ام  هک  دنتسه  ییاه  هوک  اه  نیا 

؟  تفر رگید  هار  زا  دوش  یمن  ایآ  تسا ،  تخس  یلیخ  هک  بش  لد  رد  هوک  زا  روبع 

 . درذگ یم  اه  هوک  نیا  لد  زا  هنیدم  هار  هن ، 

 . میهد یم  همادا  دوخ  هار  هب  يا  هّرد  نایم  رد  میوش و  یم  یناتسهوک  هقطنم  نیا  دراو  ام 

 . دوش یم  رت  گنت  رت و  کیراب  روبع  هار  میور ،  یم  رتولج  هچ  ره 

دنریگ و رارق  نوتـس  کی  رد  دیاب  همه  دوش ،  یم  گنت  هّداج ،  اجنیا  تسا ،  تخـس  رایـسب  نآ  زا  روبع  هک  میـسر  یم  يا  هندرگ  هب 
 . دننک روبع 

 . دنتسه راّمع  هفیذُح و  وا ،  رس  تشپ  دنک ،  یم  روبع  هندرگ  زا  هک  تسا  يرتش  نیلّوا  ربمایپ  رتش 

 ! یکانرطخ هندرگ  هچ  نم !  يادخ 

؟  تسیچ هندرگ  نیا  مان  هفیذُح ! 

137  . دنورب ریسم  نیا  زا  دیاب  هنیدم  نارفاسم  همه  تسا ،  اشرَه »  هبَقَع  اجنیا « 
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رتش يور  رب  ربمایپ 
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 . میا هداتفا  ولج  هّیقب  زا  يرادقم  ام  تسا ،  راوس  دوخ 

 . دیآ یم  نم  مشچ  هب  كانلوه  یهاگترپ  طقف  بش ،  لد  رد  تسا ،  هتفرگ  ار  اج  همه  توکس  بش ،  تقو  نیا  رد 

 . تسا مامت  نامراک  رگید  تقو ، نآ  میتفا ،  یم  هّرد  نورد  هب  مینک  تلفغ  يا  هّرذ  رگا  میشاب !  بظاوم  یلیخ  دیاب 

 . دسر یم  ربمایپ  شوگ  هب  ییادص  ناهگان 

هب میمصت  دنا و  هدرک  نیمک  هوک  نیمه  يالاب  رد  ناقفانم  زا  يا  هّدع  دّمحم !  يا   : » دیوگ یم  نخـس  ربمایپ  اب  هک  تسا  لیئربج  نیا 
138 « . دنا هتفرگ  وت  نتشک 

 . دهد یم  تاجن  گرزب  رطخ  زا  ار  ربمایپ  دنوادخ 

 . درادن ربخ  نآ  زا  سک  چیه  هک  يزار  دنک ،  یم  هاگآ  یگرزب  زار  زا  ار  ربمایپ  لیئربج ، 

همه زا  درک و  رازگرب  ّمُخ  ریدغ  رد  ار  هوکش  اب  مسارم  نآ  ربمایپ  دندید  یتقو  اه  نآ  دنا .  هتفرگ  یموش  میمـصت  ناقفانم  زا  يا  هّدع 
139  . دننک رورت  ار  ربمایپ  ات  دنتفرگ  میمصت  دنداد و  لیکشت  يا  هسلج  تفرگ ،  تعیب  (ع) یلع يارب  مدرم 

 . دندناسر هوک  نیا  يالاب  هب  ار  دوخ  بش  لد  رد  دنک  یم  روبع  اشرَه »  هبَقَع  زا «  بش  رد  ربمایپ  هک  دندش  راد  ربخ  اه  نآ  هک  یتقو 

 . دننک باترپ  گنس  ربمایپ ،  رتش  ندش  کیدزن  اب  دنهاوخ  یم  دنتسه و  رفن  هدراهچ  اه  نآ 

 ، رتش طوقس  اب  درک و  دهاوخ  طوقس  قیمع  هّرد  نیا  لد  رد  دش و  دهاوخ  جراخ  کیراب  ریسم  نیا  زا  ربمایپ  رتش  هک  تسا  تقو  نآ 
 . دش دهاوخ  هتشک  ربمایپ 

 . دننک ارجا  ار  دوخ  هشقن  رگید  یتاظحل  ات  دنرظتنم  اه  نآ  تساه و  نآ  هشقن  نیا 

 . دنک یم  ظفح  اه  هنتف  زا  ار  وا  هک  تسا  هداد  لوق  ربمایپ  هب  ادخ  دشاب  تدای  رگا 
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 . دهدب ربخ  ربمایپ  هب  وا  ات  دتسرف  یم  ار  لیئربج  ادخ  هک  تسا  نیمه  يارب 

 . دنز یم  ادص  ار  اه  نآ  دنلب  يادص  اب  ربمایپ  دیوگ و  یم  ربمایپ  يارب  ار  ناقفانم  نآ  مان  لیئربج 

 . دنسرت یم  ربمایپ  يادص  ندینش  اب  ناقفانم  دچیپ ،  یم  هوک  لد  رد  ربمایپ  يادص 

 ، تسا هدش  راکشآ  اه  نآ  زار  دننیب  یم  هک  ناقفانم  دنور ،  یم  الاب  هوک  زا  دنشک و  یم  فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  هفیذُح ،  راّمع و 
 . دننک یم  رارف 

 ! دیسرن ربمایپ  هب  يا  همدص  هک  رکش  ار  ادخ 

 . دنا هدرک  رارف  ناقفانم  هک  دهد  یم  ربخ  ربمایپ  هب  دیآ و  یم  نانز  سفن  سفن  هفیذُح ،

 . دنکن شاف  ار  اه  نآ  مان  هاگ  چیه  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  ربمایپ  اّما  تسا ،  هتخانش  ار  ناقفانم  هفیذُح  نونکا 

 ! دزاس شاف  ار  دوخ  نانمشد  مان  دهاوخ  یمن  تسا ،  دنوادخ  ینابرهم  هولج  ام ، ربمایپ  يرآ ،

يارب زورما  اه  نآ  اّما  دـنا ،  هدـش  ناملـسم  تساـه  لاـس  هک  دنتـسه  یناـسک  دنتـشاد  ار  ربماـیپ  رورت  هشقن  بشما  هک  یناـقفانم  نیا 
 . دننکب يراک  ره  دنتسه  رضاح  تموکح ،  تسایر و  هب  ندیسر 

هب قشع  اـّما  دراد ،  ار  يربـهر  یگتـسیاش  وا  طـقف  تسا و  هدرک  عـمج  دوـخ  رد  ار  اـه  یبوـخ  همه  (ع ، ) یلع هک  دـنناد  یم  اـه  نآ 
 . دراذگ یمن  مارآ  دنک و  یمن  اهر  ار  اه  نآ  يا  هظحل  تسایر ، 

! نک هرابود  یمالس  باتفآ  رب 

؟ ینک ترایز  ریدغ  زور  رد  ار  (ع ) یلع ترضح  هک  تسا  بحتسم  هک  یناد  یم  ایآ 

ای رود  هار  زا   ) ار (ع ) یلع ترـضح  ترایز ، نآ  اب  ریدـغ ، زور  رد  ات  دـنا  هدرک  ناـیب  ار  یتراـیز  (ع ) يداـه ماـما  هک  يا  هدینـش  اـیآ 
؟ مینک ترایز  کیدزن )

یّمهم رایـسب  تاکن  هب  ترایز ، نآ  رد  (ع ) يداه ماما  مزادرپب ، ترایز  نآ  زا  ییاه  تمـسق  همجرت  هب  اجنیا  رد  هک  مناد  یم  بسانم 
دننک یم  هراشا 
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.دننک رتدایز  دایز و  ریدغ ، زور  و  (ع ) یلع ترضح  هب  تبسن  ار  ام  تخانش  تفرعم و  دنهاوخ  یم  هنوگ  نیا  و 

.یهدب ناشن  (ع ) یلع ترضح  هب  ار  دوخ  ّتبحم  هنوگ  نیا  یناوخب و  ًامتح  ار  ترایز  نیا  ریدغ ، زور  رد  نک  یعس 

* * *

! ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ! نیما  يا  وت  رب  مالس 

! نان�ومریما يا  نامیا و  ِلها  ياقآ  يا  وت  رب  مالس 

.تسا هدیسر  ثرا  هب  وت  هب  ربمایپ  شناد  همه  یتسه و  ربمایپ  نیشناج  وت  هک  مهد  یم  تداهش  نم 

يوریپ وت  زا  اـت  تساوخ  مدرم  زا  دومن و  بجاو  مدرم  رب  ار  وت  تیـالو  ادـخ  يدروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  هب  هک  يدوـب  یـسک  نیلّوا  وـت 
.دننک

دنک تنعل  ادخ  دـندرک ، تعیب  وت  اب  مدرم  تفرگ و  تعیب  وت  يارب  مدرم  زا  درک و  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ار  وت  ربمایپ  ریدـغ ، زور  رد 
.دندرکن افو  دوخ  دهع  هب  دنتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  ربمایپ ، تلحر  زا  دعب  هک  ار  یناسک 

! نان�ومریما يا 

.تسا هدومن  رکذ  ار  وت  لئاضف  اه و  یبوخ  تسا و  هتفگ  نخس  وت  تیالو  زا  نآرق  رد  ادخ  هک  مهد  یم  تداهش  نم 

یعقاو نید  زا  تسوت ، نانمـشد  ِوریپ  هک  سک  نآ  تسا ، هدرواین  نامیا  ربمایپ  هب  دشاب ، هتـشاد  کش  وت  تیالو  رد  هک  یـسک  يرآ ،
.تسا هدش  رود 

.دومن لماک  وت  تیالو  اب  ار  دوخ  نید  ادخ  ریدغ ، زور  رد 

طقف دیاب  ام  هک  یتسه  ادـخ » هار   » نامه وت  هک  مهد  یم  تداهـش  نونکا  تسا ، هدرک  توعد  دوخ  هار  يوس  هب  ار  ام  نآرق  رد  ادـخ 
.مییامیپب ار  نآ 

.دنک تیاده  نآ  يوس  هب  ار  ام  ات  میهاوخ  یم  ادخ  زا  هراومه  هک  یتسه  میقتسم » طارص   » وت

ربمایپ ِياعد  ادخ ، هک  مهد  یم  تداهش 
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زور یتقو  .دـنک  مالعا  همه  يارب  ار  وت  تیالو  رما  بسانم ، یتصرف  رد  اـت  درک  یم  اـعد  ربماـیپ  يرآ ، درک ، باجتـسم  وت  ّقح  رد  ار 
لزان وا  رب  ار  هیآ  نیا  دومن و  ظفح  نانمـشد  ياه  هنتف  زا  ار  ربمایپ  درک و  باجتـسم  ار  ربمایپ  ياعد  نیا  ادـخ  دیـسر ، ارف  ّمُخ  ریدـغ 

!«. نک وگزاب  مدرم  يارب  میا  هدرک  لزان  وت  رب  هچنآ  ربمایپ !  يا  ...َّکِبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  آَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأَی  : » درک

متـسه وا  يالوم  نم  سک  ره  ُهالْوَم ؛ ٌّیلَع  اذـهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » تفگ داتـسیا و  مدرم  نایم  رد  ربمایپ  هیآ ، نیا  ندـش  لزان  زا  دـعب 
 «. تسوا يالوم  یلع ، نیا 

اب دنک  ینمـشد  یلع  اب  سک  ره  و  نک ،  يرایو  رادب  تسود  ار  وا  وت  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ایادخ !  : » درک اعد  نینچ  سپس 
 «. نک لیلذ  ار  وا  شاب و  نمشد  وا 

140 ...نان�ومریما يا  منک ، یم  مالس  وت  رب  رگید  راب  نم 

.دنا هدرک  نایب  ام  يارب  ار  نآ  (ع ) يداه ماما  هک  هّیریدغ » ترایز   » زا دوب  يا  هشوگ  نیا 

نیا هب  ترایز  نیا  باتک ، نآ  رد  دـینک ، هعجارم  مراهچ  لصف  موس ، باب  ناـنجلا ،» حـیتافم   » باـتک هب  تراـیز  نیا  ندـناوخ  تهج 
141 «. ریدغ زور  رد  (ع ) نینموملا ریما  ترایز  : » تسا هدش  رکذ  ناونع 

* * *

تعیب ربمایپ  هفیلخ  ناونع  هب  (ع ) یلع نانمومریما  ترـضح  اب  مدرم  دـش و  هتـشک  هنیدـم  رد  موس  هفیلخ  ناـمثع  يرجه ، لاس 35  رد 
.دندرک

نامثع يرجه ، لاـس 35  هّجحلا  يذ  زور 18  رد  .دـشاب  یم  مه  ترـضح  نآ  يرهاظ  تفالخ  زاـغآ  زور  ّمخ ، ریدـغ  زور  عقاو ، رد 
142 .دندرک تعیب  (ع ) نانمؤمریما اب  مدرم  دش و  هتشک  موس  هفیلخ 

(ع) یلع ربمایپ  هک  دوب  يزور  مهد ، لاس  هّجحلا  يذ  مهدجیه  زور  يرآ ،
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رَمُع رکبوبا ، زا  دعب  دندومن ، باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  ربمایپ  تافو  زا  دعب  مدرم  اّما  درک ، یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار 
.دش موس  هفیلخ  نامثع  وا ، زا  دعب  دمآ و  راک  يور 

ترـضح اب  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هّجحلا  يذ  زور 18  رد  يرجه ، لاـس 35  رد  مدرم  تشذـگ و  لاـس  ریدـغ 24  هسامح  زا 
.دندرپس ترضح  نآ  تیافک  اب  تسد  هب  ار  دوخ  روما  مامز  دندومن و  تعیب  (ع ) یلع

! لمع صالخا  زومآ  یلع  زا 

: ییوگ یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  وت 

.مناوخب زامن  ربمایپ » هضور   » تمسق رد  متسناوتن  زور  دنچ  نیا  رد  تسا ، غولش  یلیخ  اجنآ  مور ، یم  ربمایپ  دجسم  هب  تقو  ره 

دوخ تماقا  ّلحم  هب  راهان  فرص  يارب  مدرم  رتشیب  اریز  دوش  یم  تولخ  یمک  اجنآ  رهظ  زامن  زا  دعب  يورب ، اجنآ  هب  رهظ  عقوم  دیاب 
.دنور یم 

یم جراخ  دجـسم  زا  ّتیعمج  لیـس  مینک ، یم  ربص  یقیاقد  تعاـمج ، زاـمن  زا  دـعب  میورب ، دجـسم  هب  رهظ  زورما  هک  دوش  یم  رارق 
طقف ربمایپ  دجسم  يرجه  متفه  لاس  ات  هک  یناد  یم  بوخ  وت  میورب ، ربمایپ » هضور   » تمـسق هب  هک  تسا  یبوخ  تصرف  الاح  دوش ،

.تسا هدش  هداد  هعسوت  دجسم  ًادعب  تسا ، هدوب  ربمایپ » هضور   » هدودحم نامه 

هک هدومرف  ربمایپ  تسا ، ربمایپ » هضور   » نامه اجنآ  تسا ، زبس  گـنر  هب  نآ  یلاـق  هک  اـج  ره  ربماـیپ ، دجـسم  رد  هک  ما  هتفگ  تیارب 
ییاج یناوت  یم  يوش ، یم  لاحـشوخ  .میوش  یم  یتشهب  غاب  دراو  نونکا  ام  .تسا  تشهب  ياـه  غاـب  زا  یغاـب  نم ، هناـخ  ربنم و  نیب 

ییاجنیا ما ، هدمآ  اجک  نم  یتسار  هب  مور ، یم  ورف  رکف  هب  نم  يوش و  یم  زامن  ندناوخ  لوغـشم  وت  .ینک  ادـیپ  زامن  ندـناوخ  يارب 
، منک رفس  خیرات  هب  مراد  تسود  دراد ؟ يا  هرطاخ  هچ  ما ، هتسشن  هک 
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143 ...يرجه متفه  لاس  زا  لبق  هب 

* * *

هب ارچ  نایدوهی  نیا  رخآ  دننک ، یم  هاگن  نانآ  هب  بّجعت  اب  همه  دنتسه ، ربمایپ  يوجتسج  رد  نانآ  دنوش ، یم  دجـسم  دراو  رفن  دنچ 
یم نانآ  دـنا ، هدـش  ناملـسم  یگزاـت  هب  هک  دنتـسه  هظیرق » ینب   » ناـیدوهی زا  رفن  دـنچ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دـنا ؟ هدـمآ  دجـسم 

.دنشاب هتشاد  رادید  ربمایپ  اب  دهاوخ 

نانآ زا  یکی  دزن  موش ، یم  لاحشوخ  رایسب  دنا ، هدرک  باختنا  ار  مالسا  هتشادرب و  تسد  دوهی  نید  زا  نانآ  هک  ممهف  یم  یتقو  نم 
تـسا هدش  ناملـسم  هک  یتقو  زا  دیوگ  یم  نم  هب  وا  .دنک  یم  یفّرعم  مالـس » نب  هّللادبع   » ار دوخ  وا  .مسرپ  یم  ار  وا  مان  مور و  یم 

144 .دننک یم  دروخرب  وا  اب  يراوخ  ّتلذ و  اب  دنا و  هدرک  درط  ار  وا  شلیماف  ماوقا و  همه 

ترـضح نآ  هناخ  هب  دیاب  ربمایپ  ندید  يارب  تسا و  هتفر  دوخ  لزنم  هب  ربمایپ  هک  دیوگ  یم  مالـس  نب  هّللادبع  هب  ناناملـسم  زا  یکی 
145 .مور یم  نانآ  هارمه  زین  نم  دنوش ، جراخ  ات  دنور  یم  دجسم  رد  تمس  هب  شناتسود  مالس و  نب  هّللادبع  .دیورب 

* * *

زا دراد و  بل  رب  يدنخبل  ربمایپ  دنا ، هتسشن  ربمایپ  دزن  مارتحا  بدا و  لامک  اب  شناتسود  مالس و  نب  هّللادبع  .تسا  ربمایپ  هناخ  اجنیا 
.دنک یم  ییاریذپ  یمرگ  هب  نانآ 

نیشناج تسا ، هداد  رارق  نیشناج  یصو و  ناربمایپ ، يارب  دنوادخ  دناد  یم  تسانشآ و  یبوخ  هب  ناربمایپ  خیرات  اب  مالس  نب  هّللادبع 
.دوب عشوی  (ع ،) یسوم

! نک یفّرعم  ار  دوخ  نیشناج  ام  يارب  ادخ ! ربمایپ  يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  ربمایپ  هب  ور  مالس  نب  هّللادبع 

نیمه  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  نانآ  هب  ور  ربمایپ  .دـنک  یم  لزان  وا  رب  ار  يا  هیآ  دوش و  یم  لزان  ربماـیپ  رب  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد 
لزان نم  رب  ار  هیآ  نیا  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  نآلا ، 
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ربمایپ ادخ و  طقف  هک  دـینادب  َنوُعِکا ،) ْمُهَو َر  َهوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهوَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ْاُونَماَء ؛  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  هّللا  ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  : » درک
146 «. دنراد تیالو  امش  رب  دنهد ،  یم  هقدص  زامن  عوکر  رد  هک  یناسک  و 

ادـخ و دـننام  هک  تسیک  وا  تسیک ؟  دـهد  یم  هقدـص  عوکر  رد  هک  یـسک  زا  ادـخ  روظنم  یتـسار  هب  دـنور ،  یم  ورف  رکف  هب  همه 
؟  دراد تیالو  همه  رب  ادخ  لوسر 

 . دشاب هداد  هقدص  عوکر ،  رد  هک  مسانش  یمن  ار  سک  چیه  نم 

هدش لزان  وا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  ار  یسک  میورب و  دجـسم  هب  دیاب  دیزیخرب !  دیزیخرب !   : » دیوگ یم  دنک و  یم  شنارای  هب  ور  ربمایپ 
« . مینک ادیپ  تسا ،

.دنتسه زامن  لوغشم  يا  هّدع  تسا و  ّتیعمج  زا  رپ  دجسم  دنور ، یم  دجسم  يوس  هب  همه 

؟  تسا هداد  هقدص  ّتیعمج ،  همه  نیا  نایم  رد  یسک  هچ  میمهفب  هنوگچ 

 . مینک ادیپ  ار  دوخ  هدشمگ  میناوت  یم  رتهب  يروط  نیا  مینک ،  ل�وس  وا  زا  میدرگب و  ریقف  کی  لابند  هب  ام  هک  تسا  بوخ 

 . تسا هنسرگ  یلیخ  امتح  تسا ،  درز  وا  هرهچ  نک ،  هاگن  دورب ،  نوریب  دجسم  ِرد  زا  دهاوخ  یم  برع  درم  کی 

 . دنا هداد  وا  هب  ار  ایند  مامت  هک  نیا  لثم  تسا !  لاحشوخ  ردقچ  ریقف  نیا  میور ،  یم  ریقف  دزن 

. »؟  یلاحشوخ ردق  نیا  ارچ  ییآ ؟  یم  اجک  زا  برع !  درم  يا   : » دسرپ یم  دنک و  یم  یهاگن  وا  هب  ربمایپ 

ار یتمیق  رتشگنا  نیا  نم  هب  وا  میآ ،  یم  ناوج  نآ  شیپ  زا   : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  ناـشن  ار  دجـسم  هشوگ  تسد ،  اـب  برع  درم 
« . داد

زا همه  دزادنا .  یم  نینط  دجسم  رد  ربمایپ  ِربکا  هّللا  يادص 
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 . دهد حیضوت  رتشیب  ات  دنهاوخ  یم  ریقف  نیا 

 ، درکن کمک  نم  هب  سک  چیه  اّما  مدرک ،  کمک  تساوخرد  مدرم  زا  مدـش و  دجـسم  دراو  لبق ،  یتعاس   : » دـیوگ یم  برع  درم 
هراشا تسد  اب  وا  دوب ،  عوکر  رد  هک  داتفا  یناوج  هب  مهاگن  نایم ،  نیا  رد  مدرک ،  یم  کـمک  بلط  مدز و  یم  رود  دجـسم  رد  نم 

« . داد نم  هب  ار  دوخ  رتشگنا  وا  متفر و  وا  شیپ  مه  نم  مورب ،  وا  يوس  هب  نم  ات  درک 

یم ار  وا  ات  ربمایپ  تسا .  زامن  ندناوخ  لاح  رد  زونه  ناوج ،  نآ  دنور .  یم  ناوج  نآ  يوس  هب  دـنیوگ و  یم  ربکا  هّللا  مدرم ،  همه 
 ! دنز یم  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دنیب 

؟  تسا هدرک  يراج  ربمایپ  نامشچ  رب  قوش  کشا  هنوگ  نیا  شندید  هک  تسیک  نیا  یتسار  هب 

147  . دراد تیالو  ناناملسم ،  همه  رب  زورما  زا  نآرق ،  مکح  هب  هک  تسا  (ع ) یلع وا 

148 «. تسامش ماما  ّیلو و  نم  زا  دعب  یلع  : » دیوگ یم  دنک و  یم  مدرم  هب  ور  ربایپ 

* * *

دنراد هنیـس  رد  (ع ) یلع ّتبحم  ییاـه  نآ  تـسا ،  هدرک  لزاـن  (ع ) یلع هراـبرد  ار  يا  هـیآ  ادـخ  هـک  دـچیپ  یم  رهـش  رد  ربـخ  نـیا 
( ! (ع یلع زا  رتهب  ییالوم  اقآ و  هچ  یتسار  هب  دنوش ،  یم  لاحشوخ 

! یلع يا...ِیتَجهُم  یِـسفَن َو  َکیِدفَت  ٍنَسَح  َابَأ  : » دیارـس یم  ار  رعـش  نیا  (ع ) یلع فصو  رد  دـیآ و  یم  ولج  تباث  نب  ناّسح  نونکا 
ادخ يداد و  ریقف  هب  ار  دوخ  رتشگنا  يداد و  هقدص  عوکر  لاح  رد  هک  یتسه  یسک  نآ  وت...وت  يادف  ناناملسم  همه  نم و  ناج  يا 

149 «. درک لزان  نآرق  رد  ار  وت  يربهر  تیالو و  مه 

نیا ناسح ! يا  وت  رب  نیرفآ 
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.دش دهاوخن  شومارف  اه  هرطاخ  دای و  زا  زگره  وت  رعش 

* * *

 . دنک یم  تحاران  رایسب  ار  اه  نآ  ربخ  نیا  دنراد ،  هنیس  هب  ار  (ع ) یلع هنیک  هک  دنتسه  یهورگ  مدرم  نایم  رد 

 . دننک یم  وگتفگ  عوضوم  نیا  هرابرد  رگیدکی  اب  دنهد و  یم  لیکشت  يا  هسلج  نیمه  يارب 

؟  يونشب ار  اه  نآ  نخس  یهاوخ  یم  ایآ 

میتسه رت  گرزب  وا  زا  لاس  هاجنپ  هک  ام  رب  ناوج  کی  دوش  یم  هنوگچ  رخآ  میریذـپ ،  یمن  ار  یلع  تیالو  زگره  اـم   : » نک شوگ 
« . تسین هتسیاش  يربهر  يارب  وا  تسا ،  ناوج  یلیخ  یلع  دنک ؟  تموکح 

 . دنراد نامیا  ّتیلهاج  ياه  ّتنس  هب  مدرم  نیا  زونه  هک  دوش  یم  مولعم 

هک تسا  تسرد  دننک .  لوبق  ار  ناوج  کی  ِيربهر  دنناوت  یمن  دـنا  هدـید  دیفـس  ياه  شیر  اب  ار  دوخ  ناربهر  هشیمه  هک  اه  برع 
شزرا اه  نآ  يارب  دوش ،  یمن  دیفـس  ِشیر  تشم  کی  دـننام  زیچ  چـیه  مدرم  نیا  يارب  اّما  دراد ،  ار  اه  لامک  اـه و  یبوخ  همه  وا 

 !! تسا رترب  لیاضف  همه  زا  دیفس  ِشیر 

(ع) یلع اّما  دنـسرتب ،  وا  زا  همه  ات  دشاب  ومخا  هشیمه  دشاب و  يّدج  یلیخ  دیاب  هفیلخ  هک  دـننک  یم  رکف  مدرم ،  نیا  زا  یـضعب  هتبلا 
150  . دروخ یمن  تفالخ  درد  هب  نیمه  يارب  دراد و  بل  هب  دنخبل  هشیمه 

: دیوگ یم  نانآ  زا  یکی  دنوش ، یم  عمج  مه  رود  دجسم ، زا  يا  هشوگ  رد  نانآ 

؟ مینکب دیاب  هچ  امش  رظن  هب 

لّمحت ار  يراوخ  ّتلذ و  نیا  دیاب  میروایب ، نامیا  هیآ  نیا  هب  مه  رگا  میا ، هدـیزرو  رفک  نآرق  هب  میریذـپن  ار  (ع ) یلع تیالو  ام  رگا 
.مینک لوبق  ار  (ع ) یلع تیالو  مینک و 

هدش لزان  ادخ  فرط  زا  هیآ  نیا  دیوگ و  یم  تسار  (ص ) دمحم هک  میناد  یم  ام 
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.مینک یمن  يوریپ  (ع ) یلع زا  زگره  اّما  میا ، هتفریذپ  ار  دّمحم  تیالو  ام  تسا ،

* * *

: َنوُرِفَْکلا ُمُهُرَثْکَأ  اَهَنوُرِکُنی َو  َُّمث  هّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  : » دـناوخ یم  وا  يارب  ار  هیآ  نیا  دوش و  یم  لزاـن  ربماـیپ  رب  لـیئربج  رگید  راـب 
151 «. دنتسه رفاک  ناشرتشیب  دننک و  یم  راکنا  ار  نآ  زاب  اّما  دنسانش ، یم  ار  ادخ  تمعن  نانآ 

مدرم نیا  هک  سوسفا  تسا ، هدرک  تیانع  مدرم  نیا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  یکی  (ع ) یلع تیـالو  يرآ ،
.دننک یم  هرهب  یب  ینامسآ  تمعن  نیا  زا  ار  دوخ  هنوگ  نیا  دنتسه و  ّتیلهاج  راگزور  ياه  ّتنس  رکف  هب 

* * *

رد دنورب و  دجـسم  هب  دنهاوخ  یم  اه  نآ  دنراد ، رـس  رد  يا  هشقن  اه  نآ  دنک ، یم  عمج  دوخ  رود  ار  دوخ  ناتـسود  باّطخ  نبرمع 
 ! دنک لزان  اه  نآ  هرابرد  مه  ار  يا  هیآ  دنوادخ  ات  دنهدب  هقدص  ارقف  هب  عوکر  لاح 

تیالو مدرم  رب  مه  اه  نآ  تقو ،  نآ  دوش ،  یم  بوخ  ردقچ  دوش  لزان  اه  نآ  هرابرد  يا  هیآ  رگا  هک  دننک  یم  رکف  دوخ  اب  اه  نآ 
 . تشاد دنهاوخ 

یم لوپ  نیا  اب  دهدب .  ار  دوخ  مهس  دیاب  سکره  تسا ،  كرتشم  يراذگ  هیامرس  کی  نیا  دنزیر ،  یم  مه  يور  ار  دوخ  ياه  لوپ 
 . دیرخ یتمیق  رتشگنا  لهچ  ناوت 

مه اه  نآ  زا  یکی  دنا ،  هداتـسیا  دجـسم  رد  رانک  رفن  دنچ  تسا !  هدش  غاد  یلیخ  نداد ،  هقدص  رازاب  دجـسم  رد  هک  دـسر  یم  ربخ 
دزن ات  دـنهاوخ  یم  وا  زا  دـننز و  یم  هقلح  وا  رود  دوش ،  یم  دجـسم  دراو  ریقف  کی  یتقو  تسا ،  زاـمن  لوغـشم  دجـسم  لـخاد  رد 

 . دریگب یتمیق  رتشگنا  کی  دناوخ و  یم  زامن  هک  دورب  باّطخ  نبرمع 

کیدزن اب  دور .  یم  فرط  نآ  هب  دوش و  یم  لاحشوخ  تسا  ربخ  یب  ارجام ، زا  هک  مه  ریقف 
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 ! دوش یم  هداد  یتمیق  يرتشگنا  ریقف  نآ  هب  عوکر  رد  دور و  یم  عوکر  هب  وا  دهد و  یم  تمالع  رازگزامن  نآ  هب  یکی  ریقف ،  ندش 

152 .دوش یمن  لزان  يا  هیآ  اّما  دندش ، رتشگنا  بحاص  ریقف ، لهچ 

همه هک  تشاد  يزیچ  (ع ) یلع رتشگنا  اّما  دـندوب ،  (ع ) یلع رتشگنا  زا  رت  یتمیق  یلیخ  دـنداد ، تسد  زا  هورگ  نیا  هک  ییاـهرتشگنا 
 ! دوب رتشگنا  ِبحاص  صالخا  نآ  تشادن و  رتشگنا  لهچ  نیا 

.دهد یم  شزرا  راک  کی  هب  هک  تسا  صالخا  نیا  یهد ، ماجنا  صالخا  اب  ار  يراک  وت  هک  تسا  نیا  مهم 

؟ تساجک نم  ناج  حور و 

تسرد هتـشون  نیا  ایآ  منک ، یم  بّجعت  هباجالا .» دجـسم  : » تسا هتـشون  نآ  يور  منیب  یم  منک ، یم  دجـسم  يولبات  هب  هاگن  ّتقد  اب 
.منک وج  سرپ و  دیاب  .ما  هدینش  نم  هچنآ  ای  تسا 

: مسرپ یم  وا  زا  مور  یم  ولج  منیب ، یم  دراد  رس  رب  زمرق  هیفچ  هک  ار  یناوج  موش ، یم  دجسم  لخاد 

؟ تسیچ دجسم  نیا  مسا 

.تسا هباجإلا » دجسم   » اجنیا

؟ دنناوخ یم  مان  نیا  هب  ار  دجسم  نیا  ارچ 

نیا نیمه  يارب  .دش  باجتـسم  وا  ياعد  دمآ و  اجنیا  هب  ندرک  اعد  يارب  تشاد و  مهم  تجاح  هس  ربمایپ  زور  کی  هدمآ  خـیرات  رد 
.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  دجسم 

؟ دوب دجسم  اجنیا  ربمایپ  نامز  رد 

.دندرک انب  يدجسم  اجنیا  رد  ناناملسم  ادعب  دوب ، رهش  زا  جراخ  ینیمز  اجنیا  .ریخ 

هب ندرک  اعد  يارب  هک  دـنا  هتفگن  اهراب  ربماـیپ  رگم  ددـنب ، یم  شقن  منهذ  رد  یّمهم  ل�وس  تسا ، هدوب  ناـبایب  اـجنیا  هک  دـش  مولعم 
غاب زا  یغاـب  نم ، هناـخ  ربنم و  نیب  هک  دوب  هتفگن  وا  رگم  تسا ؟ هتفرن  دجـسم  هب  ندرک  اـعد  يارب  شدوخ  ارچ  سپ  دـیورب ، دجـسم 

ندرک اعد  يارب  درک و  اهر  ار  اجنآ  وا  ارچ  تسا ، تشهب  ياه 
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؟ تسا هدمآ  نابایب  هب 

.منک ل�وس  دیاب  منک ، قیقحت  رتشیب  دیاب 

* * *

؟ دشاب یم  انعم  هچ  هب  هلهابم  یناد  یم  ایآ 

دننک و نیرفن  رگیدکی  ّقح  رد  هک  دنریگ  یم  میمصت  اه  نآ  دنسر ، یمن  يا  هجیتن  هب  دنراد و  فالتخا  یعوضوم  رس  رب  هک  رفن  ود 
153 .دنیوگ یم  هلهابم  راک ، نیا  هب  یبرع  نابز  رد  دورب ، نیب  زا  ادخ  باذع  اب  تسوگغورد ، هک  نانآ  زا  کی  ره  دنهاوخب  ادخ  زا 

رهـش زا  نوریب  رد  دـیاب  هلهابم  دنتـشاذگ ، هلهابم  رارق  نایحیـسم  اب  اجنیا  رد  يرجه  مهن  لاس  رد  ربمایپ  تسا ، هلهابم »  » دجـسم اجنیا 
ات دریگ  ماجنا  رهش  زا  نوریب  رد  هلهابم  دیاب  نیمه  يارب  دوش ، لزان  باذع  دیوگ ، یم  غورد  هک  یسک  رب  تسا  رارق  اریز  دوش ، عقاو 

.دشاب نایحیسم  اب  ربمایپ  هلهابم  نایرج  روآدای  ات  دنتخاس  يدجسم  ناکم  نیا  رد  ناناملسم  ادعب  دسرن ، بیسآ  مدرم  هب 

؟ دورب اهدای  زا  هعقاو  نیا  هک  دننک  يراک  دنهاوخ  یم  اه  نآ  ایآ  دنا ؟ هداد  رییغت  ار  دجسم  نیا  مان  اه  یباّهو  نیا  ارچ 

دیواج تقیقح  کی  هلهابم ، دوش ، یمن  هصالخ  دجـسم  کی  رد  هلهابم  هک  دـننادب  دـیاب  دـنداد  رییغت  ار  دجـسم  نیا  ماـن  هک  یناـنآ 
! تسا هعیش  ّتیناقح  مکحم  دنس  هلهابم ، تسا ،

هب دوخ  قح  زا  عافد  يارب  دروم  هد  رد  ترـضح  نآ  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  (ع ) یلع ماـما  تاـملک  هب  یتقو  هک  تسین  تهج  یب 
.تسا هدرک  هراشا  هلهابم  هعقاو  هب  راب  هس  تفگ ، یم  نخس  یساّبع  نومأم  اب  یتقو  زین  (ع ) اضر ماما  تسا ، هدرک  هراشا  هلهابم  هعقاو 

154 ...مورب يرجه  مهن  لاس  هب  منک ، رفس  خیرات  هب  دیاب  مسانشب ، رتشیب  رتهب و  ار  هلهابم  دیاب  نم 

* * *

هب يا  همان  ات  دهد  یم  روتسد  ربمایپ  نونکا  تسا ، هدش  حتف  مه  هّکم  رهش  دنا ، هدش  ناملسم  برع  ياه  هلیبق  رتشیب 
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« - نمی  » یکیدزن رد  هنیدـم -  یبرغ  بونج  رد  هک  تساوه  بآ و  شوـخ  يا  هقطنم  نارجن ، .دوـش  هتـشون  نارجن  هقطنم  نایحیـسم 
.دنک یم  توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  ربمایپ  همان  نیا  رد  .دننک  یم  یگدنز  نایحیسم  اجنآ  رد  .تسا  هدش  عقاو 

.دـننک تروشم  مه  اب  همان  نیا  هرابرد  اـت  دـنوش  یم  عمج  مه  رود  ناـنآ  ناـگرزب  دـسر ، یم  نایحیـسم  تسد  هب  ربماـیپ  هماـن  یتقو 
.دننک رادید  ربمایپ  اب  اه  نآ  ات  دنتسرفب  هنیدم  هب  ار  رفن  لهچ  ات  دنریگ  یم  میمصت  ماجنارس 

یتحار هب  ات  داد  تصرف  زور  هس  نانآ  هب  ربمایپ  دندومن ، ربمایپ  میدـقت  ار  ییاه  هیدـه  دـنتفر ، ربمایپ  دجـسم  هب  هنیدـم  رد  نایحیـسم 
هدناوخ لیجنا  باتک  رد  ار  ادخ  ربمایپ  نیرخآ  ياه  هناشن  نانآ  .دنوش  انشآ  مالسا  نییآ  اب  دننک و  قیقحت  مالسا  نید  هرابرد  دنناوتب 

.دنهد صیخشت  ار  ربمایپ  تیناّقح  دنتسناوت  یم  دنداد  یم  شوگ  دوخ  ترطف  يادن  هب  رگا  دندوب و 

دیبلط روضح  هب  ار  نانآ  ربمایپ  زور  هس  زا  دعب  .دنتخادرپ  دوخ  مسارم  ماجنا  هب  دندز و  سوقان  ربمایپ  دجـسم  رد  نانآ  تّدـم  نیا  رد 
: تفگ درک و  ربمایپ  هب  ور  دوب  نایحیسم  گرزب  هک  فقسا  .دونشب  ار  نانآ  نخس  ات 

؟ دوب هچ  وا  ردپ  مان  دوب ، ادخ  ربمایپ  (ع ) یسوم دّمحم ! يا 

.نارمع

؟ دوب هک  (ع ) فسوی ِردپ 

(. (ع بوقعی

؟ تسیک وت  ردپ 

.هّللا دبع 

؟ تسیک (ع ) یسیع ردپ 

.درک لزان  ربمایپ  رب  ار  نارمع  لآ  هروس  هیآ 59  دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  اجنیا  .درک  توکس  باوج  رد  ربمایپ 

دننام (ع ) یسیع ...ٍباَُرت : نِم  ُهَقَلَخ  َمَداَء  ِلَثَمَک  هّللا  َدنِع  یَـسیِع  َلَثَم  َّنِإ  : » دناوخ نانآ  يارب  ار  نآرق  هیآ  درک و  فقـسا  هب  ور  ربمایپ 
«. دیرفآ كاخ  زا  ار  وا  ادخ  هک  تسا  (ع ) مدآ

ادخ يرآ ،
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مه مدآ  اریز  تسادخ ، (ع ،) یسیع دنیوگب  نایحیسم  هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  اّما  دیرفآ ، دشاب  هتشاد  ردپ  هک  نآ  نودب  ار  (ع ) یسیع
.دنتسه دنوادخ  هدیرفآ  ود  ره  (ع ) یسیع مدآ و  تسا ، هدش  هدیرفآ  ردپ  نودب 

هدماین ینامسآ  بتک  رد  زگره  يزیچ  نینچ  .تسا  هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  یـسیع  ییوگ  یم  وت  : » تفگ درک و  ربمایپ  هب  ور  فقـسا 
«. تسا

155 «. تسادخ نامه  یسیع  : » تفگ دنلب  يادص  اب  سپس 

.دروآ ربمایپ  ياربار  هلهابم  هیآ  دـش و  لزان  لـیئربج  یتاـظحل  زا  دـعب  دوب ، ادـخ  یحو  رظتنم  وا  درک ، توکـس  وا  باوج  رد  ربماـیپ 
لَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُفنَأَو  اَنَـسُفنَأَو  ْمُکَءآَِسنَو  اَنَءآَِسنَو  ْمُکَءآَْنبَأَو  اَنَءآَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  : »... دناوخ نایحیـسم  يارب  ار  هیآ  نآ  ربمایپ 

مه امـش  میروآ ، یم  ار  دوخ  ياه  سْفن  نانز و  نارـسپ ، ام  مینک ، هلهابم  رگیدـکی  اب  دـییایب  وگب  نانآ  هب  َنِیبِذَْـکلا .  یَلَع  هّللا  َتَنْعَّل 
«. دیوگ یم  غورد  هک  دشاب  یسک  رب  ادخ  تنعل  هک  مییوگب  مینک و  هلهابم  هاگنآ  دیروایب و  ار  دوخ  سْفنَا  نانز و  نارسپ ،

: تفگ دینش  ار  هیآ  نیا  یتقو  فقسا 

! دّـمحم يا  .دوش  لزان  وا  رب  باذـع  تسا ، لطاب  وا  نید  هک  سک  ره  ات  مینک  یم  هلهابم  وت  اـب  اـم  .تسا  فاـصنا  يور  زا  وت  نخس 
؟ یک ام  هدعو 

156 .دوز حبص  ادرف ،

* * *

: دیوگ یم  دنک و  یم  هّیقب  هب  ور  نانآ  زا  یکی  دنیوگ ، یم  نخس  رگیدکی  اب  ادرف  هرابرد  دنا و  هدش  عمج  مه  رود  نایحیسم  بش 

.تسین ادخ  ربمایپ  تسا و  لطاب  رب  وا  هک  دینادب  دمآ ، شنایرکشل  نارای و  اب  دّمحم  ادرف  رگا 

؟ رگم روطچ 

نیا رد  ام  دنک ، لمع  ناهاشداپ  دننام  دناسرتب و  ار  ام  دهاوخ  یم  هنوگ  نیا  عقاو  رد  دروایب ، دوخ  اب  ار  شنارای  همه  وا  رگا 
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.مینک هلهابم  وا  اب  دیابن  ام  تروص  کی  رد  طقف  .درک  میهاوخ  هلهابم  وا  اب  تروص 

؟ یتروص هچ  رد 

.دیایب هلهابم  يارب  شدوخ  نادناخ  اب  دّمحم  رگا 

؟ هچ يارب 

وا ندـمآ  هب  لیجنا  رد  هک  تسا  يربمایپ  نامه  وا  دراد و  نیقی  دوخ  تیناّقح  هب  دروآ ، یم  هلهابم  يارب  ار  دوخ  هداوناـخ  هک  یـسک 
.میسرتب وا  نیرفن  زا  دیاب  ام  .تسا  هدش  هداد  هدعو 

.دش دهاوخ  لزان  ام  رب  باذع  دنک و  یم  رثا  وا  نیرفن  دشاب ، ادخ  ربمایپ  (ص ) دمحم رگا  يرآ ،

ادخ دریگ ، نامسآ  يوس  هب  تسد  هلهابم  يارب  يربمایپ  رگا  میناد  یم  همه  میا ، هدینـش  ار  ناربمایپ  هلهابم  ناتـساد  ام  تسا ، تسرد 
157 .دش دهاوخ  دوبان  وا  نمشد  دنک و  یم  باجتسم  ار  وا  ياعد 

* * *

روتسد ربمایپ  هب  ادخ  درب ، دهاوخ  هلهابم  يارب  دوخ  هارمه  ار  یناسک  هچ  ربمایپ  دننیبب  دنتسه  رظتنم  همه  تسا ، باتفآ  عولط  کیدزن 
.دربب نایحیسم  اب  هلهابم  يارب  ار  دوخ  ياه  سْفن  نانز و  نارسپ ، هداد 

دیآ یم  نوریب  هناخ  رد  زا  ربمایپ  یتاظحل ، زا  دـعب  دوش ، یم  هناخ  دراو  دور ، یم  (ع ) یلع هناخ  يوس  هب  ربمایپ  دـننک ، یم  هاگن  همه 
یم (ع ) یلع همطاـف و  نآ  زا  دـعب  تسا ، هتفرگ  دوخ  شوـغآ  رد  ار  (ع ) نیـسح هتفرگ و  تسد  رد  ار  (ع ) نسح تسد  هک  یلاـح  رد 

.دننک یم  تکرح  هاگ  هدعو  يوس  هب  نت  جنپ  .دنیآ 

.دنک یم  تسرد  ینابیاس  دوخ ، هایس  يابع  اب  دسر  یم  اجنآ  هب  ربمایپ  یتقو  دنیآ ، یم  نانآ  هارمه  مه  مدرم 

زا دـناشن ، یم  دوخ  پچ  تمـس  ار  (ع ) نیـسح دوخ ، تسار  فرط  ار  (ع ) نسح دنیـشن ، یم  ناـب  هیاـس  نآ  ریز  اـجنآ  ربماـیپ  نونکا 
158 .دناوخ یم  ار  ریهطت  هیآ  ربمایپ  نونکا  .دنیشن  یم  ردپ  رس  تشپ  مه  (س ) همطاف دنیشنب و  وا  ولج  دهاوخ  یم  (ع ) یلع

ریهطت هیآ  یناد  یم  وت  ایآ 
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؟ تسا مادک 

ربمایپ نادناخ  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  اًریِهْطَت :  ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  : » تسا ریهطت  هیآ  نیا 
 «. دنادرگ هزیکاپ  ار  نانآ  دیامن و  كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار 

هیآ هرابرد  سپـس  منک ، مامت  ار  هلهابم  يارجام  ات  نک  ربص  یکدنا  میوگب ، نخـس  وت  يارب  هیآ  نیا  هرابرد  دـیاب  نم  مبوخ ! تسود 
.درک مهاوخ  نایب  تیارب  ریهطت 

، مدرک نیرفن  نایحیـسم  نیا  رب  نم  تقو  ره  منازیزع ! : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  (ع ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، هب  ور  ربماـیپ  سپس 
159 «. دییوگب نیمآ  امش 

160 .تسا هدز  هرگ  رگیدکی  هب  ار  دوخ  تسد  ناتشگنا  هکیلاح  رد  درب  یم  شرس  يالاب  ار  دوخ  تسد  ود  ربمایپ 

اهنآ ناگرزب  دننک ، یم  هاگن  ار  هرظنم  نیا  اه  نآ  دـنا ، هدـمآ  اجنیا  هب  همه  نایحیـسم  .دـنک  زاغآ  ار  هلهابم  مسارم  ات  تسا  هدامآ  وا 
: دنیوگ یم  دنیآ و  یم  ولج 

؟ يا هدروآ  هلهابم  يارب  هب  دوخ  هارمه  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  دّمحم ! يا 

.درادن تسود  نانیا  هزادنا  هب  ار  سک  چیه  ادخ  ما ، هدروآ  اجنیا  هب  ار  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  زورما 

؟ يا هدروآ  ار  هّچب  ود  درم و  کی  نز و  ارچ  يدرواین ؟ ار  دوخ  رکشل  ارچ  يدرواین ؟ ار  دوخ  نارای  ارچ  دّمحم ! يا 

.دنتسه نم  نادناخ  لها و  نانیا  .منک  یم  هلهابم  امش  اب  رفن  راهچ  نیا  اب  نم  .تسا  هداد  روتسد  نینچ  نم  هب  ادخ 

161 .دنتسه یناسک  هچ  ربمایپ  لها  هک  دنمهف  یم  همه  نونکا 

میهاوخ دوبان  ام  همه  دنک ، نیرفن  ام  رب  دّمحم  زورما  رگا  مسق  ادخ  هب  : » دـیوگ یم  نانآ  زا  یکی  درپ ، یم  نایحیـسم  هرهچ  زا  گنر 
«. دش

ام میا ، هدش  نامیشپ  ندرک  هلهابم  زا  ام  دمحم ! يا  : » دنیوگ یم  نینچ  دننیشن و  یم  نیمز  يور  دنیآ و  یم  ربمایپ  دزن  نانآ 
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«. میدنبب حلص  نامیپ  وت  اب  میهاوخ  یم 

دوخ نید  رب  نانآ  دوش  یم  رارق  دوش ، یم  هتشون  حلص  همان  نامیپ  هک  دوش  یم  نآ  رب  میمصت  دنک و  یم  لوبق  ار  نانآ  نخـس  ربمایپ 
162 .دننک تخادرپ  تسا ) یتمیق  رایسب  هچراپ  یعون  هک   ) هّلُح رازه  ود  هنایلاس  دنریذپب و  ار  دوخ  ربمایپ  تموکح  یلو  دننامب  یقاب 

* * *

ادخ دّمحم ! يا  : » دیوگ یم  نینچ  وا  هب  دوش و  یم  لزان  وا  رب  لیئربج  دوش ، یم  دجسم  دراو  دور ، یم  دجسم  يوس  هب  ربمایپ  نونکا 
ملالج تّزع و  هب  مدرک ، ار  راک  نیا  نم  منک و  لزان  باذع  نوراق  رب  ات  تساوخ  نم  زا  یسوم  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب 

«. مدرک یم  لزان  نانآ  رب  ار  یتخس  باذع  يدرک ، یم  نیرفن  نایحیسم  رب  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، اب  زورما  رگا  دنگوس ،

163 .دور یم  هدجس  هب  سپس  دروآ و  یم  اج  هب  ار  ادخ  رکش  هبترم  هس  دریگ و  یم  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ناتسد  ربمایپ 

* * *

تقیقح ّقح و  شخب  ینـشور  هشیمه  يارب  درک و  عوـلط  هّجحلا  يذ  مراـهچ  تسیب و  زور  رد  هک  تسا  یباـتفآ  دـننام  هلهاـبم ، زور 
.تسا

.دندوب ربمایپ  تیب  لها  نآ  نابحاص  هک  دنام  راگدای  هب  دنلب  داقتعا  کی  اّما  دشن ، ماجنا  يا  هلهابم  زور  نآ  هک  تسا  تسرد 

ياه سْفن  نانز و  نارـسپ ، ام  مینک ، هلهابم  رگیدـکی  اب  دـییایب  وگب  نانآ  هب  : » میناوخب مه  اب  ار  هلهابم  هیآ  همجرت  رگید  راب  کی  اـیب 
یـسک رب  ادـخ  تنعل  هک  مییوگب  مینک و  هلهابم  هاگنآ  دـیروایب و  ار  دوخ  ياه  سْفن  نانز و  نارـسپ و  مه  امـش  میروآ ، یم  ار  دوخ 

«. دیوگ یم  غورد  هک  دشاب 

: دربب دوخ  هارمه  ار  هورگ  هس  ات  تساوخ  ربمایپ  زا  ادخ 

.نارسپ هورگ  لوا :

.نانز هورگ  مود :

( اه سْفن   ) سُْفنَا هورگ  موس :

کی نیا 
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بلطم نیا  ّتنـس  لها  بتک  رد  .درب  هلهابم  يارب  ار  (ع ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، طـقف  زور  نآ  ربماـیپ  هک  تسا  یعطق  تقیقح 
.دننک راکنا  ار  تقیقح  نیا  دنناوت  یمن  اه  نآ  تسا و  هدش  رکذ  اهراب  اهراب و 

هلهابم هب  ار  نانآ  دـیوگ و  نخـس  هنوگ  نیا  نایحیـسم  اب  ات  دـهاوخ  یم  ربمایپ  زا  ادـخ  ینعی  دـهد ، ماجنا  ار  هلهابم  نیا  دـیاب  ربماـیپ 
هلهابم میروایب و  دوخ  هارمه  ار  هورگ  هس  نیا  ام  زا  مادـک  ره  مینک ، هلهابم  هنوگ  نیا  دـییایب  دـیوگ  یم  نانآ  هب  ربمایپ  دـنک ، توعد 

.مینک

ربمایپ دـهد ، ماجنا  ار  هلهابم  تسا  رارق  هک  تسا  یـسک  ربماـیپ  دوخ  اریز  تسین ، هورگ  هس  نیا  ءزج  ربماـیپ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
.دنشاب یم  ربمایپ  زا  ریغ  هورگ  هس  نیا  سپ  دربب ، هلهابم  هب  دوخ  هارمه  ار  سوفن »  » و نانز » «، » نارسپ  » دیاب

: میهد قیبطت  هورگ  نیا 3  اب  ار  هیآ  دیاب  نونکا 

: نارسپ هورگ  لوا : * 

تداع ام  هک  نیا  .دنتسه  ربمایپ  نارـسپ  (ع ،) نیـسح نسح و  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .درب  دوخ  هارمه  ار  (ع ) نیـسح نسح و  ربمایپ ،
ُمَـالَّسلا : » ییوگ یم  اروشاـع  تراـیز  رد  یتقو  وت  يرآ ، دراد ، ینآرق  لـیلد  میماـن ، یم  ربماـیپ  نارـسپ  ار  (ع ) نیـسح نسح و  میراد 

دییأت ار  نآ  نآرق  تسا و  ینآرق  موهفم  کی  وت ، نخـس  هک  ینادب  دیاب  ادـخ » لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  هّللا ِ:  ِلوُسَر  َنباَی  َکیَلَع 
.دنک یم 

: نانز هورگ  مود : * 

.تسا نانز  همه  هب  تبسن  (س ) همطاف ماقم  يرترب  هناشن  نیا  درب و  دوخ  هارمه  ار  (س ) همطاف طقف  نانز ، هورگ  زا  ربمایپ 

( اه سْفن   ) سُْفنَا هورگ  موس : * 

ْمُکَسُفنَأَو اَنَسُفنَأ  تسا : هیآ  تمسق  نیرت  يدیلک  تمسق  نیا 

: منک رکذ  يا  همّدقم  دیاب  تمسق  نیا  ینعم  نایب  يارب 

نآ : » ییوگ یم  ینک و  یم  نامسآ  هب  هاگن  یتقو 
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ینک و یم  هراشا  ییورابیز  هب  یهاگ  اّما  ینک ، یم  هراشا  نآ  هب  يا و  هدید  ار  نامـسآ  هام  وت  تسا ، صّخـشم  وت  روظنم  تسا ،» هام 
، يا هدرب  راک  هب  نآ  یقیقح  ریغ  يانعم  رد  ار  هام »  » هملک ینعی  يا ، هدرک  هدافتـسا  زاجم »  » زا وت  اجنیا  رد  تسا ،» هام  وا  : » ییوگ یم 

.يا هدرک  هدافتسا  هام »  » هژاو زا  نیمه  يارب  ینک  نایب  ار  صخش  نآ  ییابیز  یتساوخ  یم  وت 

.تسا هدرک  هدافتسا  ادخ  هک  تسا  يزاجم  کی  نیا  دربب ، هلهابم  يارب  ار  دوخ  حور  ناج و  هک  دهاوخ  یم  ربمایپ  زا  ادخ 

«. ینم ناج  ینم ! حور  : » مییوگ یم  وا  هب  میراد  تسود  یلیخ  ار  یسک  ام  یتقو  یسراف  نابز  رد 

شیپ وا  میراد ، تسود  یلیخ  ار  درف  نآ  ام  مییوگب  میهاوخ  یم  ام  عقاو  رد  .تسا  زاجم  کی  اجنیا  رد  حور »  » هملک هک  تسا  مولعم 
.تسا زیزع  یلیخ  ام 

هژاو دـیاب  مینک ، همجرت  یـسراف  هب  ار  سْفن »  » هملک میهاوخب  رگا  .دربـب  هلهاـبم  يارب  ار  دوخ » سْفن   » اـت دـهاوخ  یم  ربماـیپ  زا  ادـخ 
.مینک هدافتسا  ار  ناج » حور و  »

نوچمه ار  وا  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  (ع ) یلع ربمایپ  تسناد ؟ یم  شدوخ  ناج  حور و  دـننام  ار  یـسک  هچ  ربماـیپ  یتسار  هب 
نم ناـج  سْفن و  دـننام  هک  ار  یـسک  نم  : » تشون نینچ  اـجنآ  مدرم  هب  داتـسرف  فئاـط  يوس  هب  ار  وا  یتقو  .تسناد  یم  دوخ  ناـج 

164 «. متسرف یم  امش  يوس  هب  تسا 

.تسا ربمایپ  ناج  حور و  نوچمه  (ع ،) یلع هک  دنک  یم  تباث  هلهابم  هیآ  يرآ ،

* * *

ات داد  روتـسد  رکبوبا  دـندرک ، تعیب  رکبوـبا  اـب  مدرم  تفر و  اـیند  زا  ربماـیپ  هک  متفا  یم  يزور  داـی  هب  متـسه ، هنیدـم  رد  زوـنه  نم 
مالسا ظفح  يارب  (ع ) یلع زور  نآ  .دنروایب  دجسم  هب  تعیب  يارب  ار  (ع ) یلع
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.دومن يدایز  ياه  ملظ  تساـیر  نیا  ظـفح  يارب  تشاد و  تساـیر  شطع  دوب ، هدـمآ  راـک  يور  هک  یتموکح  درک ، یم  ربص  دـیاب 
165  . دوب هتفرگ  (ع ) یلع رس  يالاب  ار  دوخ  ریشمش  باّطخ  نبرَمُع  دندوب ،  هداتسیا  ریشمش  اب  رکبوبا  فارطا  يا  هّدع 

يرادن يا  هراچ  وت  منز ، یم  ار  تندرگ  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  هک  نک  تعیب  رکبوبا  اب  یلع !  يا  : » تفگ درک و  (ع ) یلع هب  ور  رَمُع 
166 « . ینک تعیب  وا  اب  دیاب  ، 

هب ار  مدرم  وت  ینک .  تعیب  نم  اـب  دـیاب  هک  یتـسه  وت  نیا  منک ،  یمن  تعیب  وت  اـب  نم  رکبوبا ،  يا  : » تفگ نینچ  باوج  رد  (ع ) یلع
مناوخ یم  ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  وت  لیلد  نامه  هب  مه  نم  نونکا ،  يا ،  هدناوخ  ارف  دوخ  ِتعیب  هب  ربمایپ  اب  دوخ  يدـنواشیوخ  لیلد 

167 «. مرت کیدزن  امش  همه  زا  ربمایپ  هب  نم  یناد  یم  دوخ  وت  ! 

هب همه  زا  (ع ) یلع هک  دـشاب  ربماـیپ  اـب  يدـنواشیوخ  هب  تفـالخ  ماـقم  تسا  رارق  رگا  تشادـن ، یباوج  وا  تفر ، ورف  رکف  هب  رکبوبا 
 . تسا هتسب  يردارب  نامیپ  وا  اب  ربمایپ  هک  تسا  یسک  اهنت  تسا و  ربمایپ  يومع  رسپ  وا  تسا ،  رت  کیدزن  ربمایپ 

، ییوگب نخس  تسار  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  رکبوبا ! يا  : » تسا هتـسکش  ار  دجـسم  توکـس  هک  تسا  (ع ) یلع يادص  نیا 
دوخ هارمه  ار  منارسپ  رسمه و  ارم و  ایآ  درب ؟ دوخ  هارمه  ار  یسک  هچ  تفر ، یم  نایحیسم  هلهابم  يارب  ربمایپ  هک  يزور  منادب  وگب 

.»؟ ار تنارسپ  رسمه و  وت و  ای  درب 

هلهابم يارب  ار  تنارسپ  رسمه و  وت و  ربمایپ  زور  نآ  یلع ! يا  : » تفگ باوج  رد  وا  دیوگب ، تسار  هک  نیا  زج  تشادن  هراچ  رکبوبا 
168 «. درب

همه
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.تسا ربمایپ  حور  ناج و  دننامه  یلع ، نآرق ، مکح  هب  هک  دندروآ  دای  هب  اه  نآ  دنتفر ، ورف  رکف  هب  مدرم 

ّقح زا  هنوگ  نیا  (ع ) یلع اّما  دندوب ، هتشاد  هگن  وا  رس  يالاب  ریشمش  دندوب و  هتسب  (ع ) یلع ياه  تسد  هب  نامسیر  هک  تسا  تسرد 
.درک عافد  دوخ 

تیناّقح هشیمه  يارب  درک و  دهاوخن  شومارف  ار  نآ  زگره  خیرات  هک  دوب  (ع ) یلع يادص  نیا  داد ، خیرات  هب  ار  دوخ  گرزب  مایپ  وا 
 . دنک یم  تباث  ار  هعیش 

.دناوخ ار  ریهطت  هیآ  دید ، مه  رانک  رد  ار  (ع ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، ربمایپ  یتقو  هلهابم  زور  رد 

.میوگب نخس  ریهطت  هیآ  هرابرد  ات  تسا  نآ  تبون  نونکا 

ربمایپ حیرـض  لخاد  (س ) همطاف هناخ  ما  هدینـش  منک ؟ ادـیپ  نآ  زا  يا  هناشن  مناوت  یم  اـیآ  متـسه ، (س ) همطاـف هناـخ  يوجتـسج  رد 
.مسانشب ار  هناخ  نآ  هدودحم  متسناوت  یم  دوب  بوخ  ردقچ  تسا ،

ِرد مناوت  یم  موش ، ربماـیپ  دجـسم  دراو  لـیئربج » ِرد   » زا رگا  هک  دـنیوگ  یم  نم  هب  مسرپ ، یم  شیوـخ  هدـشمگ  زا  منک ، یم  ل�وـس 
.تسا همطاف  هناخ  ِرد  رد ، نیا  زا  دعب  رتم  ود  دودح  .دنا  هدز  نآ  رب  یلفق  هک  دالوف  سنج  زا  يرد  .منیبب  ار  ربمایپ  حیرض 

یم ورف  رکف  هب  منیـشن و  یم  حیرـض  ِرد  رانک  مور ، یم  ولج  دتفا ، یم  حیرـض  هب  مهاگن  موش ، یم  ربمایپ  دجـسم  دراو  لیئربج  رد  زا 
دیاب ما ؟ هدمآ  اجک  نم  یتسار  هب  .تسا  هدوب  هچوک  زا  یتمـسق  اجنیا  ربمایپ  نامز  رد  اّما  تسا ، هدش  دجـسم  ءزج  نونکا  اجنیا  مور ،

169 ...يرجه مجنپ  لاس  هب  منک ، رفس  خیرات  هب 

* * *

ردـپ هناخ  يوس  هب  دوش و  یم  جراخ  هناخ  رد  زا  دراد  تسد  رد  ار  ییاذـغ  فرظ  هک  یلاح  رد  (س ) همطاـف دوش ، یم  زاـب  هناـخ  رد 
درآ بآ و  زا  اذغ  نیا  ، ) دور یم 
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170 (. تسا هدش  نیریش  امرخ  اب  تسا و  هدش  هّیهت  نغور  و 

ُّما دیوگ ، یم  دمآ  شوخ  (س ) همطاف هب  .تسا  ربمایپ  رـسمه  وا  دـنک ، یم  زاب  ار  رد  هملَـس  ُّما  دـنز ، یم  ار  ردـپ  هناخ  رد  (س ) همطاف
هب ار  وا  مالـس  باوج  ردپ  دنک ، یم  مالـس  ردپ  هب  وا  دور ، یم  ردـپ  دزن  (س ) همطاف نونکا  .دراد  يدایز  هقالع  (س ) همطاف هب  هملَس 
هب (س ) همطاف دنا ، هداد  ردپ  نیا  هب  ار  ایند  همه  ایوگ  دـسوب ، یم  ار  وا  دزیخ و  یمرب  اج  زا  (س ) همطاف مارتحا  هب  دـهد و  یم  یمرگ 

!! تسا هدمآ  ردپ  رادید 

: دیوگ یم  (س ) همطاف

.ما هدرک  هدامآ  ییاذغ  امش  يارب  ناج ! ردپ 

.یشک یم  تمحز  نم  يارب  هنوگ  نیا  ارچ  .منونمم  وت  زا  همطاف ! مرتخد 

! ناج ردپ  مدرکن  يراک  نم 

؟ دنتسه اجک  نیسح  نسح و  یلع و  سپ  مناج ! همطاف 

.دنتسه هناخ  رد  اه  نآ 

.میروخب مه  اب  اذغ  نیا  ات  روایب  اجنیا  هب  دوخ  هارمه  ار  اه  نآ  ورب و 

! ناج ردپ  مشچ 

171 .ددرگ یمرب  هناخ  هب  دریگ و  یم  هزاجا  همطاف  نونکا 

* * *

؟ یسوب یم  ار  تا  همطاف  وت  هک  تسا  هنوگچ  ربمایپ ! يا 

هتشاذگ رس  تشپ  ار  نامسآ  تفه  جارعم ! رفـس  مدرک ، رفـس  اه  نامـسآ  هب  هک  یبش  .دزادنا  یم  تشهب  بیـس  دای  هب  ارم  نم  همطاف 
.مدوب نامهم  تشهب  رد  مدوب و 

ارف ار  تشهب  مامت  هک  تسیچ  زا  شوخ  يوب  نیا  مدیسرپ : مدرک و  دوخ  فارطا  هب  یهاگن  .دیـسر  مماشم  هب  یـشوخ  يوب  بش ، نآ 
؟ تسا هدرک  هبلغ  تشهب ، رطع  رب  هتفرگ و 

رازه دصیـس  تسا !  بیـس  يوب  نیا  تفگ : لـیئربج  تسیچ ؟ شوخ  رطع  نیا  مدرک : ل�وس  لـیئربج  زا  .مدوب  هدـش  وب  نآ  شوهدـم 
يارب ل�وس  نیا  هک  تسا  لاس  رازه  دصیس  دّمحم !  يا  .دیرفآ  دوخ  تسد  اب  ار  یبیس  ادخ  شیپ ، لاس 
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؟ تسا هدیرفآ  هچ  يارب  ار  بیس  نیا  دنوادخ  هک  تسا  هدنام  باوج  نودب  ام 

.دنربب یپ  بیس  نیا  تقلخ  زار  هب  دنتساوخ  یم  همه 

 ! دّـمحم يا  دـنتفگ : نم  هب  اه  نآ  .دـندوب  هدروآ  ار  بیـس  نامه  دوخ  هارمه  نانآ  .دـندمآ  نم  دزن  ناگتـشرف  زا  يا  هتـسد  ناـهگان 
172 .تسا هداتسرف  امش  يارب  ار  بیس  نیا  دناسر و  یم  مالس  تیادخ 

تقلخ زار  هب  ناگتـشرف  بش  نآ  .دـنک  ییاریذـپ  هنوگچ  دوخ  نامهم  زا  تسناد  یم  ادـخ  مدوب و  ادـخ  ناـمهم  بش  نآ  نم  يرآ ،
، تقو نآ  دراذگ ، یتیگ  هصرع  هب  اپ  همطاف ، نآ ، زا  دعب  مروخب و  ار  بیـس  نآ  نم  ات  دندرک  یم  ربص  دـیاب  نانآ  دـندربن ، یپ  بیس 

.دوش یم  مولعم  همه  يارب  بیس  نیا  تقلخ  ِزار 

173 .مسوب یم  ار  ما  همطاف  موش ، یم  تشهب  قاتشم  تقو  ره  نم  دهد ، یم  تشهب  يوب  همطاف  يرآ ،

* * *

رـس تشپ  زین  (ع ) یلع دوش ، یم  ربمایپ  هناخ  دراو  تسا  هتفرگ  ار  (ع ) نیـسح نسح و  تسد  هک  یلاح  رد  (س ) همطاف دـعب ، یتاظحل 
رایـسب اه  نآ  ندـید  اب  ربمایپ  دنونـش ، یم  باوج  دـننک و  یم  مالـس  ربمایپ  هب  دـنوش و  یم  ربمایپ  هناخ  دراو  اه  نآ  دـیآ ، یم  اه  نآ 

.دسوب یم  ار  نانآ  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  (ع ) نیسح نسح و  وا  دوش ، یم  لاحشوخ 

یم هرفـس  رـس  (ع ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  تسا ، زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم  وا  دـشاب ، هزور  هملَـس  ُّما  زورما  منک  رکف 
.دننک یم  لیم  اذغ  نآ  زا  دننیشن و 

هب ار  یـسک  ًافطل  مشاب ، اهنت  دوخ  نازیزع  اب  یتاظحل  مهاوخ  یم  نم  دیوگ : یم  وا  هب  دنز و  یم  ادص  ار  هملَـس  ُّما  ربمایپ  نآ ، زا  دعب 
! هدن هار  هناخ 

یم دوخ  پچ  يوناز  يور  ار  (ع ) نیـسح تسار و  يوناز  يور  ار  (ع ) نسح تسا ، هتـسشن  ربماـیپ  هک  روط  ناـمه  یتاـظحل ، زا  دـعب 
ره دناشن و 
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174 .دسوب یم  ار  ود 

.دراذگ یم  (ع ) یلع هناش  يور  ار  دوخ  پچ  تسد  ربمایپ  دنیشنب ، وا  پچ  تمس  رد  ات  دهاوخ  یم  (ع ) یلع زا  سپس  وا 

تـسد ربمایپ  دنیـشن ، یم  ربمایپ  رانک  دـیآ و  یم  (س ) همطاف دنیـشنب ، وا  تسار  تمـس  رد  ات  دـهاوخ  یم  (س ) همطاف زاربمایپ  سپس 
175 .دسوب یم  ار  شا  همطاف  دراذگ و  یم  شا  همطاف  هناش  يور  ار  دوخ  تسار 

دریگ و یم  نامسآ  هب  ور  ار  دوخ  تسد  سپس  دزادنا ، یم  همه  يور  رب  ار  نآ  دراد و  یمرب  ار  دوخ  گنر  هایـس  يابع  ربمایپ  نونکا 
نانآ سک  ره  دنتسه ، نم  نارسپ  نیسح  نسح و  تسا ، نم  رتخد  همطاف  وا  رـسمه  تسا ، نم  نیـشناج  یلع ، ایادخ ! راب  : » دیوگ یم 

يربماـیپ ره  ایادـخ ! راـب  .تسا  هدوـمن  ینمـشد  نم  اـب  دـنک  ینمـشد  ناـنآ  اـب  سک  ره  تسا ، هتـشاد  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار 
ناراگدای نانیا  دنتسه ، نم  نادناخ  نیسح ،: نسح و  همطاف و  یلع و  دنا ، هدوب  وا  راگدای  وا  گرم  زا  دعب  هک  تسا  هتـشاد  ینادناخ 

ینک و رود  نانآ  زا  ار  اه  يدیلپ  همه  مهاوخ  یم  وت  زا  تسا ، نم  زا  اه  نآ  نوخ  تشوگ و  دنشاب ، یم  نم  تیب  لها  دنشاب ، یم  نم 
176 «. ینادرگ كاپ  ار  نانآ 

ار دوخ  ياعد  رگید  راـب  ود  وا  دـنادرگ ، باجتـسم  ار  وا  ياـعد  ادـخ  هک  تسا  نآ  رظتنم  وا  تسا ، نامـسآ  يوس  هب  ربماـیپ  ناتـسد 
.دنک یم  رارکت 

َسْجِّرلا ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  : » دناوخ یم  ربمایپ  يارب  ار  بازحا  هروس  هیآ 33  دوش و  یم  لزان  لیئربج  درذگ ، یم  یتاظحل 
 «. دنادرگ هزیکاپ  ار  نانآ  دیامن و  كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  ربمایپ  نادناخ  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  اًریِهْطَت : ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ 

ياعد ادخ  هک  تسا  لاحشوخ  رایسب  ربمایپ  .دناوخ  یم  دنلب  يادص  اب  راب  هس  ار  هیآ  نیا  وا  دنیشن ، یم  ربمایپ  هرهچ  رب  دنخبل 
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.دومن باجتسم  ار  وا 

: دیوگ یم  ربمایپ  هب  دیآ و  یم  کیدزن  تسا  هداتسیا  رد  هناتسآ  رب  هک  هملَس  ُّما 

؟ متسه تیب » لها   » زا مه  نم  ایآ  ربمایپ ! يا 

177! تسا یبوخ  ریخ و  وت  ِماجنارس  یتسه و  نم  رسمه  وت  هملَس ! ُّما  يا 

نادناخ نیا  نآرق  مکح  هب  تسالاو ، سب  یماقم  تیب ، لها  ماقم  اّما  دناوخ ، یم  تیب » لها   » زا ار  وا  ربمایپ  هک  تشاد  وزرآ  هملَس  ُّما 
.دنتسه رود  هب  یتشز  هانگ و  ره  زا  دنتسه و  موصعم 

* * *

نیا هک  دناد  یم  ربمایپ  دسانـشب ، ار  (ع ) تیب لها  دـیاب  اه  نآ  دـنوش ، انـشآ  هیآ  نیا  اب  هنیدـم  مدرم  هک  تسا  نآ  تقو  رگید  نونکا 
همطاف هناخ  ِرد  هب  حبص  ناذا  عقوم  زور  ره  وا  نیمه  يارب  دننک ، شومارف  ار  اهزیچ  یلیخ  تسا  نکمم  دنراد و  یفیعض  هظفاح  مدرم 

تقو امش ! رب  ادخ  تمحر  ربمایپ ! نادناخ  يا  امش  رب  مالس  ِهَُّوبُّنلا : ِتَیب  َلهَأ  اَی  مُکیَلَع  ُمَالَّسلا  : » دیوگ یم  دنز و  یم  ار  رد  دیآ ، یم 
 «. اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  .تسا  هدیسر  ارف  زامن 

امـش تسود  اب  نم  .ُمتبَراَح  نَِمل  ٌبرَح  ُمتَملاَس َو  نَِمل  ٌملِـس  اَنَأ  : » دـیوگ یم  نینچ  دـنز و  یم  رت  مکحم  ار  هناخ  رد  رگید  راب  سپس 
178 «. متسه نمشد  امش  نمشد  اب  متسه ، تسود 

.دهد یم  ار  ربمایپ  مالس  باوج  هک  دسر  یم  شوگ  هب  هناخ  نیا  لها  يادص  سپس 

تقیقح اب  همه  دـهاوخ  یم  ربمایپ  .دنتـسه  یناسک  هچ  (ع ) تیب لها  هک  دـننادب  مدرم  ات  دـهد  یم  ماجنا  ار  راـک  نیا  زور  ره  ربماـیپ 
دنتسه و موصعم  نآرق  مکح  هب  نانآ  تسا و  هدش  لزان  (ع ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دننادب  دنوش و  انشآ 

179 .دنتسه رود  هب  يدیلپ  هانگ و  ره  زا 

* *
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*

منهذ رد  لاؤس  نیا  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  ربمایپ  نارـسمه  هرابرد  هیآ  نیا  زا  دـعب  لبق و  هک  منیب  یم  مناوخ  یم  ار  نآرق  یتقو 
؟ دنشاب ربمایپ  نانز  تیب » لها   » زا روظنم  دوش  یم  ایآ  هک  ددنب  یم  شقن 

! دنشاب یم  ربمایپ  نانز  نامه  مه  تیب » لها   » زا روظنم  سپ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  ربمایپ  نانز  هرابرد  هیآ  نیا  دعب  لبق و  یتقو 

: مسر یم  يا  هتکن  هب  مناوخ ، یم  ار  نآرق  ّتقد  اب  .منک  ادیپ  یباوج  لاؤس  نیا  يارب  دیاب 

يارب یبرع  نابز  رد  اّما  مینک ، یم  هدافتـسا  امـش »  » هملک زا  میهد ، یم  رارق  باطخ  ار  ناـنز  اـی  نادرم  هورگ  یتقو  یـسراف  ناـبز  رد 
هدافتسا مُک »  » ریمـض زا  دیاب  دنـشاب ، نادرم  هورگ  میهد ، رارق  باطخ  ار  نانآ  میهاوخ  یم  هک  یهورگ  رگا  مینک ، ّتقد  دیاب  باطخ 

.مینک

.مینک یم  هدافتسا  َّنک »  » ریمض زا  دنشاب ، نانز  باطخ ، هورگ  رگا 

رد لاثم  يارب  تسا ، هدش  هدافتسا  َّنُک »  » ریمض زا  دراوم  نآ  همه  رد  تسا و  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ربمایپ  نانز  هرابرد  اهراب  نآرق  رد 
«. َّنُکتویب یف  َنْرَق  َو  : » میناوخ یم  هیآ 33  بازحا  هروس 

هک دوش  یمن  زگره  یبرع  ناـبز  روتـسد  رظن  زا  دراد ، هراـشا  نادرم  زا  یهورگ  هب  نیا  مُکرّهطی ،» : » دـیوگ یم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
«. نکرّهطی : » دومرف یم  ًامتح  دوب ، ربمایپ  نانز  ادخ  روظنم  رگا  دنشاب ، نانز  هورگ  اجنیا  رد  مُک »  » زا روظنم 

؟ دشاب هداد  ماجنا  ار  يروتسد  هابتشا  نیا  تسا  تغالب  تحاصف و  جوا  رد  هک  ینآرق  تسا  نکمم  هنوگچ 

باوج دیاب  اهنآ  مییامنب ، ار  لاؤس  نیا  ّتنـس  لها  زا  دیاب  نونکا  دـشاب ، یم  نادرم  زا  یهورگ  هیآ  نیا  رد  مُکرّهُطی »  » زا روظنم  سپ 
.دنهدب ار  لاؤس  نیا 

درم هورگ  نیا  ّتیرثکا  يرآ ، دنشاب ، یم  (ع ) نیسح نسح و  یلع و  مُک ،»  » نیا زا  روظنم  یخیرات  دّدعتم  ياه  لقن  قبط 
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، دـشاب ربمایپ  نانز  هرابرد  ار  هیآ  نیا  رگا  اّما  تسا ، حرطم  نادرم  هورگ  نیا  هارمه  دارفا  زا  یکی  ناونع  هب  مه  (س ) همطاـف دنتـسه و 
.دشاب هتشاد  دوجو  هابتشا  نآرق  رد  تسا و  هدرکن  تاعارم  ار  یبرع  نابز  دعاوق  نآرق  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن 

هب دیاب  ام  هک  دراد  یّـصاخ  کبـس  دوخ  يارب  نآرق  دنک ، یم  قرف  یلومعم  ياه  باتک  اب  نآرق  کبـس  شور و  هک  نیا  رگید  هتکن 
: مینک یم  یسررب  مه  اب  ار  بازحا »  » هروس نیمه  لاثم  يارب  مینک ، هّجوت  نآ 

نینچ نانآ  هب  هک  دیوگ  یم  ربمایپ  هب  دهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  ربمایپ  نارـسمه  ات 33  تایآ 29  رد  هروس  نیا  رد  ادـخ  .فلا 
«. ...مهدب ار  امش  هیرهم  نم  ات  دییایب  دیهاوخ ، یم  ار  نآ  ياه  تنیز  ایند و  یگدنز  امش  رگا  ربمایپ ! نانز  يا  : » دیوگب

.دروآ یم  نایم  هب  نخس  یفلتخم  لئاسم  هرابرد  دهد و  یم  رارق  باطخ  ار  نانمؤم  ات 56  تایآ 34  رد  دعب  .ب 

«. ....وگب دوخ  نارسمه  هب  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم  ربمایپ  هب  ادخ  دیآ ، یم  نایم  هب  ربمایپ  نانز  زا  نخس  رگید  راب  هیآ 57  رد  .ج 

هک هملَـس  ُّما  هک  نآ  نمـض  مییامن ، هّجوت  نآ  هب  دـیاب  ام  هک  دراد  تاعوضوم  نایب  رد  یّـصاخ  کبـس  دوخ  يارب  نآرق  لاح ، ره  هب 
نم هاگیاج  ماقم و  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هتفگن  ار  نخـس  نیا  زگره  تسا ، هدوب  هیآ  نیا  لوزن  دـهاش  دوخ  تسا و  ربمایپ  رـسمه 

نیـسح نسح و  یلع و  ماقم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هتفگ  اهراب  تسا و  هدرک  لقن  ار  ارجام  نیا  فلتخم  دراوم  رد  وا  هکلب  دـشاب ، یم 
.تسا هدش  لزان  (ع ) همطاف و 

تسین يدیماان  هناخ  هناخ ، نیا 

رفس تسیب  لاح  هب  ات  هک  هداد  نم  هب  ادخ  هک  تسا  یقیفوت  نیا 
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.مروآ اج  هب  ار  ادخ  رکش  هنوگچ  مناد  یمن  نم  تسا و  هدوب  نایجاح  يرازگتمدخ  ناونع  اب  اهرفس  نیا  همه  ما ، هتفر  هنیدم  هب 

اه ناتسلخن  رد  نتشاذگ  مدق  .منک  يرپس  اجنآ  ياه  ناتـسلخن  زا  یکی  رد  ار  یتعاس  منک  یم  یعـس  مور ، یم  هنیدم  هب  هک  رفـس  ره 
نامتخاس لته و  زا  رپ  هک  هنیدم  رهش  درب ، یم  رود  ياه  هتشذگ  هب  ارم  ناتـسلخن ، هک  تسا  نیا  نآ ، ّتلع  دیاش  دراد ، یبیجع  ّسح 

هدـشمگ يوجتـسج  هب  مدرگ و  یم  زاـب  لـبق  لاـس  اهدـص  هب  ییوگ  مراذـگ ، یم  ناتـسلخن  رد  مدـق  یتقو  نیمه  يارب  تسا ، هدـش 
.مزادرپ یم  شیوخ 

نم دزو ، یم  یکنخ  میـسن  تسا ، فاص  اوه  تسا ، نامـسآ  رد  هام  ما ، هدرک  تولخ  يا  هشوگ  رد  ما ، هدمآ  ناتـسلخن  هب  مه  بشما 
.ما هتسشن  یکیرات  رد  یلخن  رانک 

اجک نم  یتسار  هب  منک ، یم  نتـشون  هب  عورـش  منک و  یم  نشور  ار  پات ) پل   ) هارمهرتویپماـک دـیآ ، یم  مغارـس  هب  بیجع  یّـسح 
180 ...يرجه مشش  لاس  هب  منک ، رفس  خیرات  هب  دیاب  منک ؟ یم  هچ  اجنیا  متسه ؟

* * *

یمرب اج  زا  .دیآ  یم  مه  بآ  يادـص  تساجک ؟ زا  ادـص  نیا  دـناوخ ، یم  ار  نآرق  تایآ  دراد  یکی  دـسر ، یم  مشوگ  هب  ییادـص 
دزادنا و یم  هاچ  لخاد  ار  بآ  لطس  .دنک  یم  يرایبآ  ار  امرخ  ناتخرد  دشک ، یم  بآ  هاچ  زا  اجنیا  رد  یکی  مور ، یم  ولج  مزیخ ،

.دزیر یم  اه  لخن  ياپ  ار  بآ  دشک و  یم  الاب  ار  نآ 

لاسما تسین ، بوخ  ناناملـسم  يداصتقا  عضو  تسا ، يرجه  مشـش  لاس  دنک ، یم  راک  هنوگ  نیا  بش  ِلد  رد  هک  تسا  (ع ) یلع وا 
ار ناتسلخن  نیا  ات  تسا  هدمآ  اجنیا  هب  وا  درادن ، يدایز  هرهب  ایند  لام  زا  هک  مه  (ع ) یلع تسا ، یلاسکشخ  تسا و  هدمآ  مک  ناراب 

181 .دریگب دوخ  دزم  ناونع  هب  وج  يرادقم  لباقم  رد  دنک و  يرایبآ 

بشما (ع ) یلع
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تسا نآ  تقو  رگید  داد و  افش  ار  (ع ) نیسح نسح و  ادخ  هک  دنک  یم  رکش  ار  ادخ  وا  دنک ، یم  يرایبآ  ار  ناتـسلخن  نیا  حبـص  ات 
افـش ار  شنادنزرف  ادخ  رگا  هک  درک  رذـن  (ع ) یلع دـندش ، رامیب  (ع ) نیـسح نسح و  شیپ  زور  دـنچ  .دـنک  افو  دوخ  رذـن  هب  وا  هک 

، دریگ یم  هزور  ار  ادرف  مه  همطاف  دریگب ، هزور  دهاوخ  یم  ادرف  وا  دندش ، بوخ  (ع ) نیسح نسح و  ادخ  رکـش  دریگب ، هزور  دهد ،
182 .دریگب هزور  ادرف  تسا  هتفرگ  میمصت  مه  وا  دنک ، یم  یگدنز  هّضف »  » مان هب  يراکتمدخ  (ع ،) یلع هناخ  رد 

هب ناتسلخن  بحاص  دسرب ، ارف  هک  حبص  دنک ، یم  يرایبآ  ار  ناتخرد  دشک و  یم  بآ  هاچ  نیا  زا  رت  مامت  هچ  ره  تردق  اب  (ع ) یلع
لاحشوخ (ع ) یلع .داد  دهاوخ  ار  وا  دزم  تسا ، هدرک  باریس  بآ  زا  ار  ناتسلخن  همه  (ع ) یلع هک  دنیبب  یتقو  وا  دمآ ، دهاوخ  اجنیا 

.دوب دهاوخ  ییاذغ  نانآ  هرفس  رس  رب  ادرف  بورغ  هک  تسا 

* * *

یم رکف  تسا ، وج  يرادـقم  وا  تسد  رد  دور ، یم  هناخ  هب  رپ  تسد  اب  (ع ) یلع نونکا  تسا ، هدرک  عولط  باـتفآ  هک  تسا  یتعاـس 
.تخپ نان  صرق  جنپ  ناوت  یم  وج  رادقم  نیا  اب  منک 

وا یگتسخ  همه  دنک ، یم  (س ) همطاف هب  یهاگن  (ع ) یلع یتقو  دیآ ، یم  (ع ) یلع لابقتسا  هب  (س ) همطاف دسر ، یم  هناخ  هب  وا  یتقو 
.دوش یم  فرطرب 

.دزپب نان  دناوتب  درآ  هّیهت  اب  ات  دوش  یم  ندرک  بایسآ  لوغشم  دنیشن و  یم  یتسد  بایسآ  رانک  (س ) همطاف دعب  یتعاس 

* * *

.دـنناوخ یم  زامن  ربمایپ  رـس  تشپ  همه  دـیوگ ، یم  ار  برغم  ناذا  لالب ، تسا ، هتفر  دجـسم  هب  (ع ) یلع تسا ، برغم  ناذا  کیدزن 
، یلع  ) هناخ لها  همه  تسا ، هدرک  نهپ  ار  راطفا  هرفس  (س ) همطاف دیآ ، یم  هناخ  هب  زامن  زا  دعب  (ع ) یلع
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.دننیشن یم  هرفس  درگ  هّضف ) نیسح ، نسح ، همطاف ،

!! نان صرق  جنپ  بآ و  فرظ  کی  منک ، یم  هاگن  (ع ) یلع هرفس  هب 

: دسر یم  شوگ  هب  ییادص  ناهگان  هک  درادرب  ار  نان  ات  دنک  یم  زارد  تسد  (ع ) یلع دربب ، هرفس  هب  تسد  (ع ) یلع ات  دنرظتنم  همه 
«. ما هنسرگ  نم  هک  دیهدب  نم  هب  دوخ  ياذغ  زا  متسه ، ناملسم  يریقف  نم  ربمایپ ! نادناخ  يا  امش  رب  مالس  »

و (ع ) نیـسح نسح و  دنز ، یم  تیاضر  دنخبل  (س ) همطاف دریگ ، یم  هزاجا  شا  همطاف  زا  دـنک ، یم  (س ) همطاف هب  یهاگن  (ع ) یلع
ریقف هب  ار  اه  نان  دور و  یم  هناخ  رد  يوس  هب  دراد و  یمرب  ار  اه  نان  (ع ) یلع دننک ، یم  مالعا  ار  دوخ  تیاضر  يدنخبل  اب  مه  هّضف 

.دهد یم 

.دننام یم  هنسرگ  بشما  نانآ  دننک ، یم  راطفا  یلاخ  بآ  اب  هناخ  نیا  لها 

* * *

هدرک و بایسآ  ار  نآ  (س ) همطاف تسا و  هدروآ  هناخ  هب  وج  يرادقم  زورما  (ع ) یلع دنا ، هتسشن  هرفس  رس  همه  رگید  راب  بش  ادرف 
! نان صرق  جنپ  بآ و  فرظ  کی  زاب  نک  هاگن  (س ) همطاف هرفس  هب  .تسا  هتخپ  نان  نآ  اب 

نادناخ يا  امـش  رب  مالـس  : » دـسر یم  شوگ  هب  ییادـص  ناهگان  هک  درادرب  ار  نان  ات  درب  یم  تسد  دـیوگ و  یم  هّللا  مسب  (ع ) یلع
«. دیهدب ییاذغ  نم  هب  .تسا  هدش  دیهش  مالسا  هار  رد  مردپ  متسه ، میتی  نم  ربمایپ !

دور و یم  هناخ  رد  هب  دراد و  یمرب  ار  اه  نان  (ع ) یلع دنراد ، بل  رب  یتیاضر  دـنخبل  همه  دـنک ، یم  هاگن  همه  هب  (ع ) یلع رگید  راب 
.دهد یم  میتی  نآ  هب 

.دننک یم  راطفا  یلاخ  بآ  اب  هناخ  نیا  لها  زین  بشما 

* * *

همه .تسا  هتخپ  نان  نآ  اب  همطاف  تسا و  هدروآ  هناخ  هب  وج  يرادقم  زین  زورما  (ع ) یلع دنا ، هتسشن  هرفس  رس  همه  تسا ، موس  بش 
هک دنا  هتسشن  هرفس  رس 
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«. دیهدب نم  هب  دوخ  ياذغ  زا  ما ، هنسرگ  متسه ! ریسا  نم  ربمایپ ! نادناخ  يا  امش  رب  مالس  : » دسر یم  شوگ  هب  ییادص 

، تسا هدـمآ  هناخ  رد  هب  هک  نیا  دـنا ، هدروخن  چـیه  نونکات  حبـص  زا  هناـخ  نیا  لـها  دوش ، یمن  تفاـی  يزیچ  چـیه  رگید  هناـخ  رد 
؟ درک دهاوخ  هچ  (ع ) یلع یتسار  هب  تسا ، تسرپ  تب  هک  تسا  يریسا 

.دنمیرک یگمه  اه  نآ  دننادرگ ، یمنزاب  دوخ  هناخ  رد  زا  دیماان  ار  یسک  زگره  هناخ  نیا  لها 

یم هنـسرگ  هناخ  نیا  لها  زین  بشما  .ددرگ  یمرب  هناخ  لخاد  هب  دـهد و  یم  ریـسا  هب  ار  نآ  دریگ  یم  تسد  رد  ار  اه  ناـن  (ع ) یلع
183 .دننام

* * *

یم ادـیپ  هناخ  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  دـش ، یم  تفای  هناخ  نیا  رد  يرگید  زیچ  شاک  دریگ ، یم  نییاـپ  ار  دوخ  رـس  (ع ) یلع بشما 
.تسا یلاخ  هرفس  دوش ،

یم اه  نآ  دنا ، هنحـص  نیا  توهبم  تام و  ناگتـشرف  .دشکب  ریوصت  هب  ار  کچوک  هناخ  نیا  یگرزب  دناوت  یمن  سک  چـیه  ادـخ  هب 
ار تا  هداوناخ  دوخ و  ياذغ  .تسا  یگنادرم  جوا  .تسا  راثیا  جوا  نیا  .دوب  دنهاوخن  يا  هرظنم  نینچ  دـهاش  رگید  زگره  هک  دـنناد 
زا دنوادخ  ارچ  هک  دنمهف  یم  نونکا  ناگتـشرف  يرآ ، تسا ! ّتیناسنا  جوا  نیا  تسا ، هدروآ  هانپ  وت  هب  وا  اریز  یهدب ، تسرپ  تب  هب 

! دننک یم  راختفا  دوخ  هدجس  هب  بشما  اه  نآ  .دننک  هدجس  مدآ  هب  هک  تساوخ  نانآ 

هک یتشهب  .تسا  هتخاس  یتشهب  (ع ) یلع يارب  شدـنخبل  اب  (س ) همطاف اّما  دوش ؛ یمن  تفاـی  ییاذـغ  هناـخ  نیا  رد  هک  تسا  تسرد 
.تسا (ع ) یلع تشهب  (س ) همطاف .دنک  یمن  ضوع  مه  ادخ  تشهب  اب  ار  نآ  (ع ) یلع

* * *

زامن همطاف  تسا ، هدمآ  هناخ  نیا  لها  رادید  هب  ربمایپ  دیآ ، یم  هناخ  رد  يادص  دسر ، یم  ارف  هّجحلا  يذ  مجنپ  تسیب و  زور  حـبص 
ار زیچ  همه  هاگن  کی  اب  ربمایپ  دناوخ ، یم 
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.دنک یم  اعد  دنک و  یم  نامسآ  هب  یهاگن  .دبای  یم  نانآ  رد  ار  یگنسرگ  رثا  دمهف ، یم 

ار ناسنا ) هروس  ای  یتأ  له  هروس   ) هروس نیا  وت ، نادـناخ  ماقم  رد  ادـخ  دّـمحم ! يا  دـیوگ : یم  وا  هب  دـیآ و  یم  ربمایپ  دزن  لیئربج 
: تسا هدرک  لزان 

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب 

َماَعَّطلا َنوُمِعُْطی  َو...اًرُوفاَک  اَهُجاَِزم  َناَک  ٍسْأَک  نِم  َنُوبَرْشَی  َراَْربَْألا  َّنِإ   ... اًروُکْذَّم ْیَـش 
ا� نُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  ِم  َنّ ٌنیِح  ِنَسنِءْالا  یَلَع  یَتَأ  ْلَه 

 .... اًریِسَأ اًمِیتَی َو  اًنیِکْسِم َو  ِبُح  ِهّ یَلَع 

؟ دوبن نایم  هب  یناشن  دای و  چیه  وا  زا  دوبن و  يزیچ  چیه  وا  هک  تشذگن  ناسنا  رب  ینالوط  ینامز  ایآ 

دنزرو رفک  هک  یناسک  يارب  ام  .میداد  ناشن  وا  هب  ار  یهارمگ  تداعـس و  هار  میداد و  رارق  اونـش  انیب و  ار  وا  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام 
.میا هدرک  هدامآ  كاندرد  یباذغ 

، دنـشون یم  همـشچ  نآ  زا  نانآ  طقف  تسا ، هتخیمآ  یـشوخ  رطع  اب  هک  دـش  دـنهاوخ  باریـس  اراوگ  بآ  زا  نان�وم  تماـیق ، زور  رد 
یم ریـسا  میتی و  ریقف و  هب  ار  دوخ  ياذـغ  دنتـسه و  ساره  رد  تمایق  زور  زا  دـننک و  یم  افو  دوخ  رذـن  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ 

ساپـس شاداپ و  راظتنا  زگره  دنهد و  یم  ماجنا  ادخ  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  نانآ  دنتـسه ، دنمزاین  نآ  هب  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنهد 
184 ...دراد یم  ینازرا  ار  شیوخ  تشهب  نانآ  هب  مه  ادخ  ...دنرادن و  نارگید  زا 

.دنک یم  توکس  سپس  دناوخ و  یم  ار  تایآ  نیا  لیئربج 

داب كرابم  امـش  رب  درادن ، یمامت  زگره  هک  تسا  هداد  یتمعن  امـش  هب  ادخ  : » دیوگ یم  نینچ  دنیـشن و  یم  ربمایپ  هرهچ  رب  يدنخبل 
تسا و یضار  امش  زا  ادخ  هک  امش  لاح  هب  اشوخ  تسا ، هداد  امش  هب  ادخ  هک  یماقم  نیا 
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ار تعافـش  ماقم  امـش  هب  ادـخ  اریز  دـشاب  امـش  اب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  .دومن  باختنا  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  ناونع  هب  ار  امش 
185 «. داد

هزادنا هب  هک  یگرزب  هساک  دنروآ ، یم  ار  ییاذغ  هساک  نامسآ  زا  ناگتشرف  دوش ، باجتـسم  ربمایپ  ياعد  هک  تسا  نآ  عقوم  نونکا 
تفای نآ  رد  يدایز  تشوگ  تسا و  تشوگ  بآ  اذغ  نیا  ایوگ  دچیپ ، یم  اج  همه  یتشهب  ياذـغ  يوب  .تسا  نآ  رد  اذـغ  رفن  جـنپ 

186 .دنوش یم  ریس  دنروخ و  یم  اذغ  نآ  زا  دننیشن و  یم  هرفس  رس  همه  دوش ، یم 

لیم تشهب  ياذغ  زا  مه  وا  نادناخ  درک ، لیم  یتشهب  ياذغ  زا  ایند  رد  (س ) میرم هک  هنوگنامه  هک  دـنک  یم  رکـش  ار  ادـخ  ربمایپ ،
187 .دننک یم 

* * *

؟ تساجک یتشهب  هساک  نآ  یتسار  هب 

188 .درک دهاوخ  لیم  اذغ  نآ  اب  دنک و  یم  راکشآ  ار  هساک  نآ  دنک ، روهظ  وا  یتقو  تسا ، (ع ) نامز ماما  دزن  نونکا  هساک  نآ 

مهاوخ یم  ار  یتمیق  سابل  نآ 

ردـپ تداهـش  زا  دـعب  و  دـندمآ ، ایند  هب  هنیدـم )- هّکم و  نیب  « ) اْوبَا  » رد يرجه  لاـس 128  هّجحلا  يذ  رخآ  ههد  رد  (ع ) مظاـک ماـما 
189 .دندیسر تداهش  هب  هنامولظم  لاس 183  رد  دنتفرگ و  هدهع  هب  ار  نایعیش  يربهر  لاس 148  رد  شاروگرزب 

.دندوب ینادنز  یساّبع  هفیلخ  نوراه ، ياه  نادنز  رد  يدایز  تّدم  دندوب و  یساّبع  تموکح  متس  ملظ و  دروم  هراومه  ترضح  نآ 
: میزادرپ یم  ترضح  نآ  یگدنز  زا  هتکن  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد 

* * *

زا يا  هّدع  .تسا  هدرک  لزنم  ءاوبا »  » مان هب  يا  هقطنم  رد  هنیدـم  هب  هّکم  هار  طسو  رد  وا  ددرگ ، یم  زاب  جـح  رفـس  زا  (ع ) قداص ماما 
.دنتسه نامهم  ماما  همیخ  رد  نانآ  دنتسه ، وا  هارمه  ترضح  نآ  نارای 

هارمه ات  دننیشن  یم  هرفس  رس  همه  دروآ ، یم  هناحبص  نانآ  يارب  ماما 
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فرط زا  نم  دیوگ : یم  ماما  هب  نز  نآ  دنز ، یم  ادـص  ار  ماما  دـیآ و  یم  همیخ  رد  هب  ینز  ماگنه  نیا  رد  دـننک ، لیم  هناحبـص  ماما 
.دبلط یم  ار  امش  وا  ما ، هدمآ  امش  رسمه 

یم دـنک و  یم  دوخ  نارای  هب  ور  ددرگ ، یم  زاب  هیمخ  هب  ماما  درذـگ ، یم  یتّدـم  .دور  یم  نز  نآ  هارمه  دزیخ و  یمرب  اـج  زا  ماـما 
«. تسا رتهب  نیمز  ِيور  مدرم  همه  زا  هک  درک  تیانع  يرسپ  نم  هب  ادخ  : » دیوگ

ینامهم زور  هس  شدنزرف ، تدالو  هنارکـش  هب  دسر  یم  هنیدم  هب  یتقو  دراذـگ و  یم  (ع ) یـسوم ار  دوخ  دـنزرف  مان  (ع ) قداص ماما 
190 .دهد یم  اذغ  مدرم  هب  دریگ و  یم 

* * *

باوج منک ، یم  مالـس  موش ، یم  ماما  هناخ  دراو  .مشاب  هتـشاد  يرادـید  (ع ) قداص ماما  اب  مهاوخ  یم  زورما  تسا ، بوقعی  نم  مسا 
.منیشن یم  بدا  لامک  اب  ماما  يوربور  سپس  مونش ، یم 

نیا بوقعی ! يا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  نم  هب  ور  ماما  سپـس  منک ، یم  ربص  نم  دـیوگ ، یم  نخـس  دوخ  دازون  اب  (ع ) قداص ماـما 
«. نک مالس  وا  هب  ایب و  وا  دزن  .تسا  نم  زا  دعب  ماما  وا  تسا ، نم  دنزرف 

رب هک  دوب  یمان  هچ  نیا  : » دیامرف یم  دهد و  یم  ارم  مالـس  باوج  دیاشگ و  یم  نخـس  هب  بل  وا  منک ، یم  مالـس  مور ، یم  ولج  نم 
!«. نک ضوع  ار  ترتخد  مان  ورب  دراد ، یم  نمشد  ار  مان  نیا  ادخ  يا ؟ هداهن  دوخ  رتخد  يور 

«. هدب رییغت  ار  ترتخد  مان  نک ، شوگ  مدنزرف  نخس  هب  بوقعی ! يا  : » دیامرف یم  دنک و  یم  یهاگن  نم  هب  (ع ) قداص ماما  نونکا 

، مراذگب دوخ  رتخد  يور  رب  ار  یمـسا  نینچ  دیاب  ارچ  مشک ، یم  تلاجخ  ماما  زا  دیهاوخب  ار  شتـسار  مریگ ، یم  نییاپ  ار  مرـس  نم 
.مدومن باختنا  دوخ  رتخد  يارب  يرگید  مان  اج  نامه 

رد یّتح  ماما  مدیمهف  نم  هک  دوب  زور  نآ 
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هدرک اطع  ار  شیوخ  ملع  نانآ  هب  دـنوادخ  تسین ، يداع  ياه  ناسنا  دـننام  ماما  شناد  ملع و  تسا ، ربخاب  اهزیچ  یلیخ  زا  یکدوک 
191 .تسین نانآ  یگرزب  یکدوک و  نیب  یقرف  تسا و 

* * *

هب مهاگن  مناوخب ، زامن  ات  مور  یم  دجـسم  هب  زورما  .مراد  يدایز  نارادفرط  متـسه و  ّتنـس  لها  ناربهر  زا  تسا ، هفینحوبا  نم  مسا 
.دناوخ یم  زامن  دجسم  رد  هک  دتفا  یم  یناوجون 

نیا منک ، یم  بّجعت  نم  .دـهد  یم  همادا  دوخ  زاـمن  هب  دوش و  یمن  ناـنآ  دـمآ  تفر و  عناـم  دـنوش ، یم  در  وا  يوـلج  زا  رفن  دـنچ 
.دوشب در  شیولج  زا  یسک  دهدب  هزاجا  دیابن  زامن  ماگنه  هک  دناد  یمن  وا  رگم  تسا ، ربخ  یب  زامن  ماکحا  زا  هک  تسیک  ناوجون 

وربور (ع ) قداص ماما  اـب  هک  راـب  نیا  تسا  بوخ  دوش ، یم  هدوزفا  نم  بّجعت  رب  تسا ، (ع ) قداـص ماـما  رـسپ  وا  دـنیوگ  یم  نم  هب 
.میوگب وا  هب  ار  ارجام  مدش 

: میوگ یم  وا  هب  مور و  یم  (ع ) قداص ماما  دزن  دعب  زور 

.دش یمن  اه  نآ  عنام  وا  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  شلباقم  زا  مدرم  دناوخ و  یم  زامن  ترسپ  هک  مدید  نم 

.یسرپب وا  زا  ار  دوخ  ل�وس  وت  دیایب و  اجنیا  منز  یم  ادص  ار  مرسپ  نونکا 

یم دـنک و  یم  شردـپ  هب  ور  وا  .مسرپ  یم  ار  دوخ  ل�وس  نم  تسا ، هداتـسیا  نم  لباقم  رد  ناوجون  نآ  نونکا  درذـگ ، یم  یتاظحل 
نم هب  مه  نم  دوـخ  زا  نم  يادـخ  تسا ، رت  کـیدزن  نم  هب  سک  همه  زا  هک  مناوـخ  یم  زاـمن  ییادـخ  يارب  نم  ردـپ ! يا  : » دـیوگ
192 «. میتسه رت  کیدزن  امش  هب  ندرگ  گر  زا  ام  ِدیِرَْولا ،) ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  : ) دیوگ یم  نآرق  رد  ادخ  تسا ، کیدزن 

هب دور و  یم  شرسپ  يوس  هب  (ع ) قداص ماما  دسر ، یم  اجنیا  هب  وا  نخس  یتقو 
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! تیادف هب  مناج  دیوگ : یم  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  ّتبحم  هناشن 

193 .تسین شا  هدنب  ادخ و  نیب  يا  هلصاف  چیه  زامن  عقوم  هک  مدیمهف  زور  نآ  نم 

* * *

: تفگ درک و  ور  (ع ) مظاک ماما  هب  یساّبع  هفیلخ  نوراه  زور  کی 

؟ دیتسه ربمایپ  رتخد  نادنزرف  هک  یلاح  رد  دیناد  یم  ربمایپ  نارسپ  ار  دوخ  نادناخ ، امش  ارچ 

؟ یهد یم  تبثم  باوج  وا  هب  وت  ایآ  درک ، یم  يراگتساوخ  وت  رتخد  زا  دش و  یم  هدنز  ربمایپ  نونکا  رگا  نوراه ! يا 

.ما هدیسر  یگرزب  راختفا  هب  نم  تروص  نیا  رد  .هلب 

.مروآ یم  رد  وا  دقع  هب  ار  مرتخد  نم  هن  دنک و  یم  يراگتساوخ  نم  رتخد  زا  ربمایپ  هن  الاب  ضرف  رد  اّما 

؟ هچ يارب 

.میتسه ربمایپ  لسن  زا  نادناخ  ام  .تسا  مارح  جاودزا  نیا  تسا و  نم  رتخد  ّدج  ربمایپ  اریز 

، دبای یم  همادا  رـسپ  زا  ناسنا  ره  لسن  دیتسه ، ربمایپ  رتخد  همطاف ، نادنزرف  همه  امـش  دنامن ، یقاب  يرـسپ  وا  زا  ربمایپ  تافو  زا  دـعب 
.دینادب ربمایپ  رسپ  ار  دوخ  دیابن  دیشاب و  یم  ربمایپ  رتخد  نارسپ  عقاو  رد  امش 

؟ يا هدناوخ  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  ایآ  نوراه ! يا 

؟ هیآ مادک 

زا نامیلـس  دوواد و  دیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  ادخ  ...َناَْمیَلُـسَو ،) َدوُواَد  ِِهتَّیِّرُذ  نِمَو  : ) دـیامرف یم  ادـخ  هک  اجنآ  هیآ 84 ، ماعنا ، هروس 
.دنتسه میهاربا  نادنزرف 

.بوخ

.دنتسه میهاربا  نادنزرف  زا  یسیع  ییحی و  ایرکز و  ادخ  ...یَسیِعَو .) یَیْحَیَو  اَّیِرَکَزَو  : ) دیامرف یم  نینچ  ادخ  دعب  هیآ  رد 

؟ دوب هک  یسیع  ردپ  منادب ، وگب  نوراه ! يا 

.دیرفآ ردپ  نودب  میرم و  زا  ار  یسیع  دنوادخ  تسا ، مولعم  .ینز  یم  اه  فرح  هچ 

وا ردام  ینعی  دسر ، یم  میهاربا  هب  شردام  فرط  زا  سپ  درادن ، ردپ  یسیع  رگا  .بوخ 
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دنزرف تسا ، میهاربا  ِرتـخد  دـنزرف  هک  ار  یـسیع  نآرق ، دوش  یم  مولعم  سپ  دـسر ، یم  میهاربا  ترـضح  هب  هطـساو  دـنچ  اـب  میرم ،
دنزرف یسیع ، هک  دوش  یم  روطچ  مسرپب ، مهاوخ  یم  نونکا  .دوش  یم  میهاربا  رتخد  هطساو ، نیدنچ  اب  میرم ، هتبلا  دناد ، یم  میهاربا 

؟ میشابن ربمایپ  نادنزرف  ام  اّما  تسا ، میهاربا 

؟ مروایب مه  يرگید  لیلد  وت  يارب  ایآ 

.يرآ

همطاف و یلع و  طقف  ربمایپ  زور  نآ  ...ْمُکَءآَْنبَأَو ،) اَنَءآَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  : ) دـیامرف یم  هلهابم  نایرج  رد  نارمع  لآ  هیآ 61  رد  ادخ 
، دنشاب یم  (ع ) نیسح نسح و  هیآ ، رد  ام » نارسپ   » زا روظنم  درب ، نارجن  نایحیسم  اب  هلهابم  يارب  دوخ  هارمه  ار  (ع ) نیـسح نسح و 

194 .تسا هدرک  یفّرعم  ربمایپ  نارسپ  ار  نانآ  دنوادخ 

* * *

دنناد یم  رگمتس  يرادمامز  ار  وا  نایعیش ، و  (ع ) مظاک ماما  هک  تسناد  یم  یـساّبع  يدهم  .دوب  يدهم  یـساّبع ، يافلخ  زا  یکی  مان 
بـصغ رکبوبا  تموکح  نامز  رد  هک  ار  كدف  هک  دـید  حالـص  یـساّبع  يدـهم  .دـنرادن  لوبق  ربمایپ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  زگره  و 

.دنک يریگولج  دوخ  تموکح  اب  نایعیش  ماما و  تفلاخم  تّدش  زا  دیاش  ات  دنادرگرب  (ع ) مظاک ماما  هب  دوب  هدش 

: تفگ (ع ) مظاک ماما  هب  یساّبع  يدهم  زور  کی  نیمه  يارب 

.منادرگرب امش  هب  ار  كدف  ات  ما  هدامآ  نم 

.ینادرگزاب نم  هب  ار  نآ  همه  هک  مریذپ  یم  وت  زا  ار  كدف  یتروص  رد  طقف 

.مهد لیوحت  ار  نآ  ات  وگب  ار  كدف  ياهزرم  ّدح و 

.داد یهاوخن  لیوحت  نم  هب  ار  نآ  زگره  میوگب ، ار  نآ  یعقاو  ياهزرم  رگا 

.ییوگب دیاب  ار  كدف  رزم  وت 

.تسا رزخ  يایرد  ات  اقیرفآ  زا  دنقرمس ، ات  ندع  زا 

.دنام یمن  یقاب  يزیچ  ام  يارب  بیترت  نیا  اب 

هک متسناد  یم  یساّبع ! يدهم  يا 
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.تفریذپ یهاوخن  ار  قح  زگره  وت 

رکبوبا دوب ، یمالسا  تموکح  ورملق  عومجم  كدف ، زرم  درک ، لقتنم  یساّبع  يدهم  هب  ار  یّمهم  مایپ  زور  نآ  (ع ) مظاک ماما  يرآ ،
هب نانآ  دشاب  رارق  رگا  دوب ، نادناخ  نیا  ّتیمکاح  ّقح  بصغ  زا  يا  هولج  عقاو  رد  كدـف  بصغ  تفرگ و  (س ) همطاف زا  ار  كدـف 

195 .دوش هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  مالسا  ناهج  يورملق  همه  دیاب  دنسرب ، دوخ  ّقح 

* * *

یـساّبع نوراه  ناریزو  زا  یکی  ناونع  هب  ماما  هزاجا  اـب  تسا ، نیطقَی  نب  یلع  نم ، ماـن  .متـسه  (ع ) مظاـک ماـما  نایعیـش  زا  یکی  نم 
راک زا  هرگ  مناوت  یم  هک  اجنآ  ات  منک و  کمک  نایعیش  هب  هنامرحم  تروص  هب  ات  تسا  هتساوخ  نم  زا  ماما  متـسه ، تمدخ  لوغـشم 

.منک زاب  نانآ 

.مداتسرف (ع ) مظاک ماما  يارب  ار  سابل  نآ  زین  نم  داد ، هیده  نم  هب  ار  یتمیق  رایسب  سابل  یساّبع  نوراه  اهزور ، زا  یکی 

هک مدید  .مدرک  زاب  ار  همان  .دوب  هدش  هداتـسرف  دادغب  هب  هنیدم  زا  همان  نیا  دیـسر ، متـسد  هب  (ع ) مظاک ماما  زا  يا  همان  یتّدم  زا  دـعب 
«. يراد زاین  سابل  نیا  هب  نآلا  وت  : » تسا هتشون  نآ  رد  ماما 

تساوخ نم  زا  دمآ و  نم  دزن  نوراه  هداتـسرف  دعب ، هظحل  دنچ  تسا ، هداتـسرف  سپ  ارم  هیده  ماما  ارچ  هک  مدرک  بّجعت  رایـسب  نم 
.مورب نوراه  دزن  عیرس 

: تفگ درک و  ور  نم  هب  .تسا  كانبضغ  رایسب  وا  هک  مدید  متفر  وا  دزن  یتقو 

؟ يدرک هچ  مداد  وت  هب  هک  یتمیق  سابل  نآ  اب 

.تسا نم  هناخ  رد  سابل  نآ 

.روایب اجنیا  هب  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره 

.مشچ

.دروایب اجنیا  هب  ار  سابل  دورب و  ما  هناخ  هب  هک  متفگ  دوخ  ناراکتمدخ  زا  یکی  هب 

یتاظحل
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درک و شکورف  نوراه  مشخ  هک  دوب  اجنیا  مداد ، یساّبع  نوراه  لیوحت  متفرگ و  وا  زا  ار  سابل  .تشگزاب  راکتمدخ  نآ  تشذگ و 
«. دشاب وت  شیپ  سابل  نیا  ایب  .درک  مهاوخن  لوبق  ار  وت  ناهاوخدب  نخس  زگره  نم  نیطقی ! نب  یلع  يا  : » تفگ

ربخاب ارجام  زا  رفن  کی  مدوب ، هداتسرف  (ع ) مظاک ماما  يارب  ار  یتمیق  سابل  نآ  نم  یتقو  تسا ، هدوب  هچ  ارجام  هک  مدیمهف  زور  نآ 
196 .دناسر یم  لتق  هب  ارم  نوراه  امتح  دنادرگ  یمنرب  ار  سابل  نآ  (ع ) مظاک ماما  رگا  دوب ، هدناسر  نوراه  شوگ  هب  دوب و  هدش 

* * *

: منک یم  هراشا  ترضح  نآ  نانخس  زا  هشوگ  هب  اجنیا  رد 

.تسا هداد  تراشب  هدژم و  ار  مهف  لقع و  لها  نآرق ، رد  اهراب  اهراب و  ادخ 

يوش کیدزن  ادخ  هب  دوخ  لقع  اب  نک  شالت  وت  دنوش ، کیدزن  ادخ  هب  وکین  لامعا  ماجنا  اب  دننک  یم  یعـس  مدرم  هک  يدید  یتقو 
.یشاب رتولج  نانآ  همه  زا  ات 

اریز دنک ، لماک  ار  وا  لقع  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  دـنامب  ملاس  اه  بیـسآ  زا  شنید  دـسرب و  يزاین  یب  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره 
یب دشاب ، تعانق  لها  سک  ره  دنک و  یم  تعانق  دـهد  فافک  ار  وا  یگدـنز  هچنآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  هرهب  لقع  تمعن  زا  هک  یـسک 

ار يزاین  یب  يور  زگره  دـنکن ، تعانق  دـهد  یم  فاـفک  ار  وا  یگدـنز  هچنآ  هب  رگا  هک  دـناد  یم  لـقاع  ناـسنا  دوب ، دـهاوخ  زاـین 
.دید دهاوخن 

ادخ هار  رد  دورب ، ریخ  راک  دیما  وا  زا  دشاب ، رود  هب  اه  يدب  زا  دـشاب ، یگژیو  دـنچ  وا  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  لماک  ناسنا  لقع 
عضاوت ینتورف و  دوشن ، هتسخ  شناد  ملع و  بلط  زا  زگره  دنک ، يراددوخ  دئاز  نتفگ  نحس  زا  دنک ، قافنا 
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زا ار  دوخ  دنادب و  دوخ  زا  رتهب  ار  همه  دروآ ، باسح  هب  کچوک  ار  دوخ  کین  راک  دنیبب و  دایز  ار  نارگید  کین  راک  دشاب ، هتشاد 
197 .دنیبب رتمک  همه 

.نایاپ

هّجحلا يذ  ياه  تبسانم  رامش  زور 

یخیرات دهاوش  تادنتسم و 

نیا اـجنیا  رد  .تسا  هدـش  عـقاو  هّجحلا ) يذ  زور 25  اـت  زور 9  زا   ) ریدـغ ماّیا  رد  تماما  تیـالو و  هژیو  ياـه  تبـسانم  زا  يرایـسب 
يذ زور 9  تبسانم 1 :  مزادرپ : یم  اه  تبـسانم  نیا  یخیرات  تادنتـسم  دهاوش و  نایب  هب  نم  مینک و  یم  رورم  مه  اب  ار  اه  تبـسانم 

باوبا ّدس  يارجام  هّجحلا :

198 «. تسا هدوب  هفرع  زور  رد  نین�وملاریما  هناخ  رد  نتـشاذگ  زاـب  دجـسم و  ياـهرد  نتـسب  زور  : » دـنا هتفگ  نینچ  یـسلجم  موحرم 
نابرق دیع  هّجحلا : يذ  زور 10  تبسانم 2 : 

« نیلَقَث  » ثیدح هب  دیکأت  هّجحلا : يذ  زور 12  تبسانم 3 : 

.دندومن يا  هژیو  دیکأت  نیلقث »  » ثیدح هب  انم  نیمزرس  رد  فیخ »  » دجسم رد  زور  نیا  رد  ربمایپ 

199 «. ....دندمآ فیخ  دجسم  هب  ربمایپ  دیسر  ارف  قیرشت  ماّیا  ياهزور  زا  یکی  رخآ  یتقو  : » دنا هدرک  لقن  سوواط  نب  دیس  موحرم 

ارجام نیا  دنشاب ، یم  انم »  » نیمزرس رد  نایجاح  هک  دشاب  یم  هّجحلا  يذ  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای ، ياهزور  نامه  قیرـشت  ماّیا 
ماّیا طـسو  هک  تسا  يزور  اریز  میا  هدرک  باـختنا  ار  مهدزاود  زور  باـتک  نیا  رد  اـم  هک  تسا  هداد  يور  زور  هس  نیا  زا  یکی  رد 

« نین�وملا ریما   » بقل لوزن  ناربمایپ ، ثاریم  لیوحت  هّجحلا : يذ  زور 13   : 5 بسانم 4 -  .تسا  هدش  عقاو  قیرشت 

: تسا هداد  يور  تبسانم  زور 2  نیا  رد 

(ع) نینموملاریما هب  ناربمایپ  ثاریم  لیوحت  فلا . 

هب هّکم  زا  مهدراهچ  زور  ربمایپ  عقاو  رد  دـنام .» اجنآ  رد  زور  کی  دـش و  هّکم  دراو  ربمایپ  : » دـنا هدرک  لـقن  نینچ  یـسلجم  موحرم 
هنیدم دصق 
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(ع) یلع هب  تمکح  ملع و  لیوحت  يارجام  زور  ناـمه  رد  .دـندوب  هّکم  رد  ربماـیپ  هک  دوب  يزور  مهدزیـس  زور  سپ  دـندمآ ، نوریب 
200 .تسا هدش  عقاو 

(ع) رقاب ماما  میدومن : هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  ار  ناربمایپ  ثاریم  لیوحت  ام  تسا ، هدـش  هراشا  تمکح  ملع و  لیوحت  هب  الاب  هراـبرد 
201 «. ...هدب لیوحت  یلع  هب  ار  ناربمایپ  شناد  راثآ  ثاریم و  مظعا و  مسا  ملع و  هک  درک  یحو  ربمایپ  هب  ادخ  : » دومرف

(. (ع یلع ترضح  يارب  نین�وملاریما »  » بقل لوزن  ب . 

تسا نیا  مهم  هتکن  .دندومن  مالس  نینموملاریما »  » ناونع هب  (ع ) یلع ترـضح  هب  لیئربج  هک  دنا  هدرک  تیاور  قودص  خیـش  موحرم 
هب دوخ  باحـصا  اب  ربمایپ  دیـسر ، ارف  ادرف  یتقو  : » تسا هدمآ  نینچ  دـنا ) هدرک  لقن  ار  نآ  قودـص  خیـش  هک   ) تیاور نیمه  رد  هک 

202 «. درک تکرح  ریدغ  يوس 

بقل لوزن  سپ  .دندرک  تکرح  ریدغ ) نیمزرس  و   ) هنیدم تمس  هب  هّکم  زا  مهدراهچ  زور  بورغ  کیدزن  ربمایپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
و  ) هنیدم يوس  هب  ربمایپ  هک  تسا  هّجحلا  يذ  مهدراهچ  زور  نآ ، يادرف  هک  تسا  هدوب  هّجحلا  يذ  مهدزیس  زور  رد  (ع ) نین�وملاریما

.تسا هدرک  تکرح  ریدغ ) نیمزرس 

(س) همطاف هب  كدف  ششخب  هّجحلا : يذ  زور 14  تبسانم 6 : 

ترـضح ندـش  کـلام  يارجاـم  هاـم  نیا  مهدراـهچ  زور  رد  و  : » دـیوگ یم  هّجحلا  يذ  هاـم  ثداوح  رکذ  ماـگنه  یـسلجم  موـحرم 
نیمزرـس کلام  (س ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  ندـش  کـلام  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  حـضاو و  و  تسا » هداد  يور  (س ) ارهز

(ع) يداه ماما  دالیم  هّجحلا : يذ  زور 15  تبسانم 7 :   203 .دنداد ناشیا  هب  ار  نیمزرس  نآ  ربمایپ  دندش و  كدف 

ایند هب  لاس 212  هّجحلا  يذ  هام  طسو  رد  ترضح  نآ  : » دنا هتفگ  (ع ) يداه ماما  دلوت  رد  دیفم  خیش  یـسوط و  خیـش  ینیلک و  خیش 
204 «. دندمآ
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«. ّدو  » هیآ ای  ّتبحم  هیآ  لوزن  هّجحلا : يذ  زور 17  تبسانم 8 : 

هدوب دیدق »  » رد مهدفه  زور  سپ  دندوب ، هفحج »  » رد حبص 18  ربمایپ  .تسا  هفجح »  » لبق هاگلزنم  کی  هک  تسا  یناکم  مان  دیُدق » »
205 .دشاب یم  هفحج »  » زا لبق  لزنم  کی  اریز  دنا ،

لزان دیدق »  » هاگلزنم رد  هیآ  نیا  هک  دنک  یم  حیرصت  دوه  هروس  هیآ 12  لوزن  هرابرد  یشایع  موحرم  ینیلک و  خیش  رگید  فرط  زا 
206 .تسا هدش 

هدرک رکذ  دوه  هروـس  هیآ 12  لوزن  زا  لـبق  ًاـقیقد  ّدُو  اـی  ّتبحم  هیآ  لوزن  دوخ ، ریـسفت  رد  یـشایع  موحرم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
207 .تسا

يذ مهدفه  زور  نآ  تسا و  هدـش  لزان  زور  کی  رد  دوه  هروس  هیآ 12  ّتبحم و  هیآ  هک  میریگ  یم  هجیتن  الاب ، بلاطم  هب  هجوت  اـب 
رب دیکأت  ّمخ ، ریدغ  هّجحلا : يذ  زور 18   : 9  - 10  - 11 تبسانم 12 -  .دنا  هدوب  دیُدق »  » نیمزرـس رد  ربمایپ  هک  تسا  هدوب  هّجحلا 

(ع) نان�ومریما يرهاظ  تفالخ  زاغآ  هّیریدغ ، ترایز  تلزنم ،»  » ثیدح

: تسا هداد  يور  تبسانم  زور 4  نیا  رد 

.ربمایپ نیشناج  ناونع  هب  (ع ) یلع ترضح  یفّرعم  ّمُخ و  ریدغ  يارجام  يرجه : لاس 10  فلا . 

وا تسا ، نم  نیـشناج  یلع  : » دندومرف دندومن و  هراشا  تلزنم  ثیدح  هب  ریدغ  دـیع  زور  رد  ربمایپ  تلزنَم :»  » ثیدـح رب  دـیکأت  ب . 
208 («. (ع یسوم يارب  تسا  (ع ) نوراه نوچمه  نم ، يارب  یلع  تسا ، نم  زا  دعب  ماما 

رود هار  زا   ) ار (ع ) یلع ترـضح  ترایز ، نآ  اب  ریدغ ، زور  رد  ام  ات  دنا  هدرک  نایب  ار  یترایز  (ع ) يداه ماما  هّیریدـغ :»  » ترایز ج . 
209 .مینک ترایز  کیدزن ) ای 

.دینک هعجارم  مراهچ  لصف  موس ، باب  نانجلا ،» حیتافم   » باتک هب  ترایز  نیا  ندناوخ  تهج 

تعیب موس و  هفیلخ  نامثع  ندش  هتشک  يرجه : لاس 35  د . 
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.ربمایپ هفیلخ  ناونع  هب  (ع ) یلع ترضح  اب  هنیدم  رد  مدرم 

(ع) نانمؤمریما اب  مدرم  هک  دوب  زور  نیا  رد  ...دش و  هتشک  نامثع  لاس 35  هّجحلا  يذ  رد 18  : » دنا هدرک  لقن  نینچ  یسلجم  موحرم 
( ٍعقاو ٍباذعب  لئاس  لأس   ) ریدغ نمشد  يارب  باذع  هّجحلا : يذ  زور 21  تبسانم 13 :   210 «. دندرک تعیب 

يدرم هک  دوب  هتسشن  دوخ  ناکم  رد  ربمایپ  تشذگ ، زور  هس  نوچ  : » دنا هدرک  لقن  نینچ  ریدغ  يارجام  لقن  زا  دعب  یسلجم  موحرم 
211 «. ...تسرفب نم  يارب  یباذع  نامسآ  زا  دیوگ ، یم  تسار  دّمحم  رگا  ایادخ  تفگ : ...دمآ و  وا  دزن 

تبـسانم .دوش  یم  هّجحلا  يذ  مکی  متـسیب و  زور  نآ ، زا  دعب  موس  زور  تسا ، هدوب  هّجحلا  يذ  مهدجیه  ریدغ ، زور  میناد  یم  همه 
« اشرَه  » رد ربمایپ  لتق  هشقن  هّجحلا : يذ  زور 22   : 14

متسیب و زور  رـصع  دندنام و  ریدغ  هقطنم  رد  زور  هس  ریدغ ، يارجام  زا  دعب  ربمایپ  .تسا  هداد  يور  يرجه  مهد  لاس  رد  ارجام  نیا 
دوخ ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  .داتفا  قافّتا  مود  تسیب و  بش  رد  اشرَه  هوک  يارجاـم  .دـندرک  تکرح  هنیدـم  تمـس  هب  مکی 

212 «. ...دندش یفخم  دشاب ، یم  اوبا  هفحج و  نیب  هک  اشرَه  هوک  رد  ناقفانم  : » دیوگ یم 

: هّجحلا يذ  زور 24  : 15  - 16 تبسانم 17 -  .تسا  هداتفا  قافّتا  مود  تسیب و  بش  رد  اشره  هوک  هثداح  الاب  بلطم  هب  هّجوت  اب 

ریهطت هیآ  رب  دیکات  هلهابم -  يارجام  تیالو -  هیآ  لوزن  رتشگنا و  ششخب 

: تسا هدش  رکذ  تبسانم  زور 3  نیا  رد 

.تیالو هیآ  لوزن  ریقف و  هب  رتشگنا  ششخب  يارجام  و  (ع ) نین�وملاریما فلا . 

هقدص ار  دوخ  رتشگنا  دـندوب ، عوکر  رد  هک  یماگنه  (ع ) نانمومریما هّجحلا  يذ  زور 24  رد  : » دیوگ یم  نینچ  رد  یـسلجم  موحرم 
213 «. ...دنداد

يرجه متفه  لاس  رد  ارجام  نیا 
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نایم هب  نخـس  وا  ندروآ  مالـسا  زا  تیالو ، هیآ  لوزن  يارجاـم  رد  هک   ) مالـس نب  هّللا  دـبع  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .تسا  هداد  يور 
دعب هظیرق » ینب   » متفه لاس  رد  اریز  دـشاب ، يرجه  متفه  لاس  زا  لبق  دـیاب  وا  ندروآ  نامیا  ًاعطق  .تسا  هظیُرق » ینب   » زا تسا ) هدـمآ 

.يرجه مهن  لاس  رد  نارجن  نایحیسم  اب  ربمایپ  هلهابم  يارجام  214 ب .  .دنتفر نیب  زا  ربیخ  گنج  زا 

زور 24 نآ  هک  دشاب  یم  هلهابم  زور  لسغ  یبحتـسم ، ياه  لسغ  زا  : » دنیوگ یم  نینچ  یبحتـسم  ياه  لسغ  رکذ  رد  یـسوط  خـیش 
215 «. تسا هّجحلا  يذ 

216 .ریهطت هیآ  رب  ربمایپ  دیکأت  ج . 

رانک رد  ار  (ع ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، ربمایپ ، یتقو  هلهابم  نایرج  رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  يزار  رخف  ریـسفت  رد 
217 .دناوخ ار  ریهطت  هیآ  دید ، مه 

دیکات هیآ  نیا  رب  مهن  لاس  رد  هلهابم  يارجام  رد  ربمایپ  تسا و  هدـش  لزان  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  ریهطت  هیآ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
(ع) تیب لها  ناش  رد  یتا » له   » هروس لوزن  هّجحلا : يذ  زور 25  تبسانم 18 :   218 .دنک یم 

يذ مجنپ  تسیب و  رد  هروس  نیا  لوزن  : » تسا هتشون  نینچ  یتا » له   » هروس لوزن  حرش  رد  دوخ  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  موحرم 
219 «. تسا هدوب  هّجحلا 

ههد تبسانم 19 :   220 .تسا هدـش  لزان  يرجه  مشـش  لاس  رد  هروس  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  ساـبع » نبا   » هک تسا  رکذ  هب  مزـال 
(ع) مظاک ماما  تدالو  هّجحلا : يذ  رخآ 

تدالو نساحم ) باتک  رد   ) یقرب دمحا  موحرم  و  تاجردلا ) رئاصب  باتک  رد   ) یمق راّفص  موحرم  و  یفاک ) باتک  رد   ) ینیلک خیش 
.دننک یم  رکذ  ّجح  رفس  زا  (ع ) قداص ماما  تشگزاب  زا  دعب  ار  (ع ) مظاک ماما 

هدرک لقن  نساحم ) باتک  رد   ) یمق راّفص  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
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، ّجح رفـس  زا  دعب  میدروآ ، اج  هب  ّجـح  (ع ) قداص ماما  اب  : » تسا هتفگ  نینچ  دوب ، (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  هک  ریـصبوبا  تسا :
221 «. دمآ ایند  هب  (ع ) مظاک ماما  ...میدیسر  اوبَا  هقطنم  هب  میتشگ  یم  زاب  هنیدم  هب  یتقو 

ات هکم  هار  هلـصاف  رتش ، اب  نامز  نآ  رد  اریز  تسا ، هدوب  هّجحلا  يذ  هام  رخآ  ههد  رد  (ع ) مظاک ماما  تدالو  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اـب 
.تسا هنیدم  هّکم و  هار  طسو  ًابیرقت ، مه  اوبا »  » هقطنم دیشک و  یم  لوط  زور  هد  هنیدم 

هدـش عقاو  هّجحلا  يذ  هام  رخآ  ههد  زور  (ع ) مظاک ماما  دـّلوت  ًارهاظ  دنـشاب ، هدـش  جراخ  هّکم  زا  مهدزناپ  زور  (ع ) قداص ماـما  رگا 
.تسا هدوب  زور  جنپ  ًابیرقت  مه  اوبا »  » ات هّکم  هلصاف  اریز  تسا ،

قیقحت عبانم 

، رـشنلاو هعابطلل  رکفلا  راد  توریب : بودـنملا ، دیعـس  قیقحت : ت 911 ه ،)  ) یطویـسلا نیدـلا  لالج  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـقتإلا   . 1
 . 1416 ه یلوُالا ، هعبطلا 

، هب يداه  دّـمحمو  يرداـهبلا  میهاربإ  قیقحت : ت 620 ه )   ) یـسربطلا یلع  نب  دـمحأ  روصنم  وبأ  جاجللا ،  لهأ  یلع  جاـجتحالا   . 2
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالا ،  راد  نارهط : 

ت 413 ه  ) دیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  یبأ  یلإ  بوسنملا  صاصتخالا ،   . 3
 . 1414 ه هعبارلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ( ، 

 ، رشنلاو هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 676 ه ، )  یقشمدلا (  يوونلا  فرش  نب  ییحی  ایرکز  وبأ  نیدلا  ییحم  هیوونلا ،  راکذألا   . 4
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا 

نامعنلا نبدّمحم  نبدّمحم  هّللا  دبع  وبأ  دابعلا ،  یلع  هّللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا   . 5
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1413 یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  (ت 413 ه )  دیفملا خیشلاب  فورعملا  يدادغبلایربکعلا 
 . ه

 : توریب لولغز ،  ینویسب  لامک  قیقحت : ت 468 ه ، )   ) يروباسینلا يدحاولا  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  نآرقلا ،  لوزن  بابـسأ   . 6
 . هّیملعلا بتکلا  راد 

هرهاقلا ت 368 ه ، )   ) یبطرقلا ّربلا  دبع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبأ  ظفاحلا  راصمألا ،  ءاملع  بهذمل  راکذتـسالا   . 7
 . 1971 م : 

لداـعو ضّوعم  دّـمحم  یلع  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) یکلاـملا یبُطرُقلا  هّللا  دـبع  نب  فسوی  باحـصألا ،  هفرعم  یف  باـعیتسالا   . 8
 . یلوُالا هعبطلا  1415 ه ،  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  دوجوملا ،  دبع  دمحأ 

دّمحم یلع  قـیقحت :  ت 630 ه ، )  ( ) يرَزَجلا ریثألا  نبا   ) ینابیـشلا دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  یلع  هباحـصلا ،  هفرعم  یف  هباغلا  دـُسا   . 9
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  دوجوملا ،  دبع  دمحأ  لداعو  ضّوعم 

دوجوملا دبع  دمحأ  لداع  قیقحت : ت 852 ه ، )   ) ینالقسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  هباحـصلا ،  زییمت  یف  هباصإلا   . 10
 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ضّوعم ،  دّمحم  یلعو  ، 

: ّمق هیمالسإلا ، تاساردلاو  ثاحبألا  زکرم  قیقحت : ت 1091 ه ،)   ) یناشاکلا ضیفلا  نسحم  دّمحم  نآرقلا ، ریسفت  یف  یفصألا   . 11
.ه  1376 یلوُالا ، هعبطلا  یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم 

 . 1405 ه هیناثلا ،  هعبطلا  يرتسبشلاراد ،  ّمق :  هاورلا ،  نم  هبخن  رشع ،  هّتسلا  لوصُألا   . 12

وبأ يدهلا ،  مالعأب  يرولا  مالعإ   . 13
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 . 1399 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هفرعملاراد ،  توریب :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 548 ه ، )   ) یسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  یلع 

توریب نیمألا ،  نسح  دّیسلا  دادعإ :  ت 1371 ه ، )   ) ّیئارقشلا ّیلماعلا  ّینیسحلا  نیمألا  میرکلا  دبع  نب  نسحم  هعیشلا ،  نایعأ   . 14
 . 1403 ه هسماخلا ، هعبطلا  فراعتلاراد ،  : 

، یناهفـصإلا یمّویقلا  داوج  قیقحت : ت 664 ه ،) ، ) سوواط نباب  فورعملا  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دّیـسلا  لامعألا ، لابقإ   . 15
.یلوُالا هعبطلا  یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  ّمق : 

ت  ) سوواط نباب  فورعملا  ینـسحلا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  هنـسلا ،  یف  هّرم  لمعی  امیف  هنـسحلا  لاـمعألاب  لاـبقإلا   . 16
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  مالعإلا  بتکم  ّمق :  یمّویقلا ،  داوج  قیقحت : 664 ه ، ) 

 ، هفاـقثلا راد  ّمق :  هـثعبلا ،  هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یلاـمألا ،  . 17
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا 

هعبطلا هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  یلامألا ،   . 18
 . 1417 ه یلوُالا ، 

 : ّمق ینیسحلا ،  اضر  دّمحم  قیقحت : ت 329 ه ، )   ) یّمقلا هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبأ  هریحلا ، نم  هرـصبتلاو  همامإلا   . 19
 . 1407 ه یلوُالا ، هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم 

: مق يریـش ،  یلع  قیقحت :  ت 276 ه ، )   ) يرونیدلا هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  ءافلخلا ، ) خیرات   ) هسایـسلاو همامإلا   . 20
1413 یلوُالا ، هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  هبتکم 
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 . ه

دیمحلا دبع  دّمحم  قیقحت : ت 845 ه ،)   ) يزیرقملا دّمحم  نب  دمحأ  نیدلا  یقت  عاتملاو ، هدفحلا  نم  یبنلل  امیف  عامسألا  عاتمإ   . 21
 . 1420 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : یسیمنلا ،

 ، فراعملا راد  توریب :  ّيدومحملا ،  رقاب  دّمحم  دادعإ :  ت 279 ه ، )   ) ّيرذالبلا رباج  نب  ییحی  نب  دمحأ  فارشألا ،  باسنأ   . 22
.هثلاثلا هعبطلا 

 : قیقحت ت 413 ه ، )   ) دیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يرَبکُعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ناسللا ،  یف  یلوملا  ماسقأ   . 23
 . فجن يدهم 

بتکلا راد  نارهط :  ه ، )  ت 1110  یـسلجملا (  یقت  دّـمحم  نب  دّـمحم  راهطألا ،  هّمئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونـألا  راـحب   . 24
 . 1386 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ، 

هبتکم توریب :  فراـعملا ،  هبتکم  قـیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقـشمدلا ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسإ  ءادـفلا  وبأ  هیاهنلاو ،  هیادـبلا   . 25
 . فراعملا

هعبطملا فرـشألا :  فـجنلا  ت 525 ه ، )   ) يربطلا ّیلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یـضترملا ،  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب   . 26
 . 1383 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هّیردیحلا ، 

هّللا هـیآ  هـبتکم  ّمــق :  ت 290 ه ، )   ) خورف نباـب  فورعملا  یّمقلا  راّفـصلا  نـسحلا  نـب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  تاجردـلا ،  رئاـصب   . 27
 . 1404 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یشعرملا ، 

، همکحلا راد  ّمـق : ت 1359 ه ،)  یّمقلا (  ساّبع  خیـشلا  ءارهزلا ، همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدّیـس  تـالاوحأ  رکذ  یف  نازحـألا  تیب   . 28
 . 1412 ه یلوُالا ، هعبطلا 

ت 1205 ه يدیبزلا (  ینیسحلا  یضترم  دّمحم  نب  دّمحم  سوماقلا ،  رهاوج  نم  سورعلا  جات   . 29
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 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  1414 ه ،  يریشلا ،  یلع  قیقحت :  ( ، 

 ، هیناــثلا هـعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  ت 808 ه ، )  ( ) نودلخ نبا   ) یمرـضحلا دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نودـلخ ،  نبا  خـیرات   . 30
 . 1408 ه

 ، يرمدـت مالـسلا  دـبع  رمع  قـیقحت :  ت 748 ه ، )   ) یبهذـلا دـمحأ  نب  دّـمحم  مالعألاو ،  ریهاشملا  تایفوو  مالـسإلا  خـیرات   . 31
 . 1409 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب : 

لضفلا وبأ  دّمحم  قیقحت :  ت 310 ه ، )   ) یمامإلا يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  كولملاو ، ) ممُالا  خیرات   ) ّيربطلا خیرات   . 32
 . فراعملا راد  توریب :  میهاربإ ، 

 . رکفلا راد  توریب :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامسإ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ریبکلا ،  خیراتلا   . 33

 . رداص راد  توریب :  ت 284 ه ، )  ( ) یبوقعیلا حضاو  نبا   ) بوقعی یبأ  نبا  دمحأ  یبوقعیلا ،  خیرات   . 34

 ، ءاطع رداقلا  دبع  یفطصم  قیقحت :  ت 463 ه ، )  يدادغبلا (  بیطخلا  یلع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  مالسلا ،  هنیدم  وأ  دادغب  خیرات   . 35
 . یلوُالا هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب : 

رکفلا راد  توریب :   ، 1415 يریش ،  یلع  قیقحت :  ت 571 ه ، )  یقـشمدلا (  رکاسع  نب  نسحلا  نب  یلع  قشمد ،  هنیدم  خیرات   . 36
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل 

 . 1413 ه باتکلا ،  راد  ّمق :  ت 664 ه ، )   ) یّلحلا سوواط  نب  یلع  نیصحتلا ،   . 37

فورعملا ینارحلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  وبأ  لوسرلا ،  لآ  نع  لوقعلا  فحت   . 38
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 . 1404 ه هیناثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ، ربکأ  یلع  قیقحت : ت 381 ه ،)   ) هبعش نباب 

 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  ت 1282 ه ،)   ) يروفکرابملا يذوحألا ، هفحت   . 39

دبع قیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقشمدلا يورصبلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسإ  ءادفلا  وبأ  میظعلا ، ) نآرقلا  ریسفت   ) ریثک نبا  ریسفت   . 40
 . بعشلا راد  هرهاقلا :  اّنبلا ،  میهاربإ  دّمحمو  روشاع ،  دمحأ  دّمحمو  میغ ،  میظعلا 

 : ّمق يدـنزلا ،  يوـسوملا  قـیقحت : ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا نامیلـس  نب  مشاه  نآرقلا ، ) ریـسفت  یف  ناـهربلا   ) ناـهربلا ریـسفت   . 41
 . 1334 ه هیناثلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،  تاعوبطم  هسّسؤم 

 . هفرعملا راد  توریب :  ت 516 ه ، )   ) يوغبلا ءاّرفلا  دوعسم  نب  نیسحلا  دّمحم  وبأ  لیزنتلا ، ) ملاعم   ) يوغبلا ریسفت   . 42

1422 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  روشاع ، نب  دّمحم  وبأ  قیقحت : ت 427 ه ،) ، ) یبلعثلا یبلعثلا ،  ریسفت   . 43
.

1418 یلوُالا ، هعبطلا  نطولا ، راد  ضایرلا : ساّبع ، نب  مینغو  میهاربإ  نب  رسای  قیقحت : ت 489 ه ،)  ) یناعمسلا یناعمسلا ، ریسفت   . 44
 . ه

 . رکفلا راد  توریب :  310 ه ،)   ) ّيربطلا ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  نآرقلا ، ) ریسفت  یف  نایبلا  عماج   ) ّيربطلا ریسفت   . 45

مـشاه دّیـسلا  قـیقحت :  ت 320 ه ،)   ) یـشاّیعلاب فورعملا  يدنقرمـسلا  یملـسلا  دوعـسم  نبدّمحم  رـضنلا  وبأ  یـشاّیعلا ، ریـسفت   . 46
 . 1380 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  هبتکملا  نارهط :  یتّالحملا ،  یلوسرلا 

زرح قاّزرلا  دبع  قیقحت : ه 148 ،)  یلامثلا (  رانید  نب  تباث  هزمح  وبأ  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت   . 47
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 . 1420 ه یلوُالا ، هعبطلا  يداهلا ، هعبطم  ّمق : نیدلا ،

دّمحم قـیقحت :  ت 671 ه ، )   ) یبطرقلا يراصنألا  دـمحأ  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  نآرقلا ، ) ماکحأل  عماجلا   ) یبطرقلا ریـسفت   . 48
 . 1405 ه هیناثلا ، هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  یلشعرملا ،  نمحرلا  دبع 

، يدـهلا هبتکم  تاروشنم  ّمق :  يرئازجلا ، يوسوملا  ّبیط  دّیـسلا  قیقحت : ت 329 ه ،)  ، ) یّمقلا میهاربإ  نب  یلع  یّمقلا ، ریـسفت   . 49
 . 1404 ه هثلاثلا ، هعبطلا 

 ( ت 604 ه  ) يزارلا نیدلا  رخفب  فورعملا  رمع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يزارلا ، ) رخفلا  ریسفت   ) بیغلا حیتافمو  ریبکلا  ریـسفتلا   . 50
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  ، 

 : نارهط يدومحملا ،  مظاک  دّمحم  قیقحت :  ق 4 ه ، )   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساقلا  وبأ  یفوکلا ،  تارف  ریـسفت   . 51
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازو 

 : ّمق یتّالحملا ،  یلوسرلا  مشاـه  دّیـسلا  قیقحت :  ت 1112 ه ، )   ) يزیوحلا یـسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دبع  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت   . 52
 . 1412 ه هعبارلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،  هسّسؤم 

.ه  1428 فلسلا ، ءاوضأ  ضایرلا : یناثلا ، دمحم  قیقحت : ت 852 ه ،)   ) ینالقسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  ریبحلا ، صیخلتلا   . 53

یفطـصم قیقحت :  ت 463 ه ، )  ( ) ّربلا دبع  نبا   ) یبطرقلا هّللا  دـبع  نب  فسوی  دـیناسألاو ،  یناعملا  نم  أّطوملا  یف  امل  دـیهمتلا   . 54
 . 1387 ه يداوسلا ،  هبتکم  هّدج :  يرکبلا ،  ریبکلا  دبع  دّمحمو  يولعلا 

دبع حیحصت :  ق 4 ه ، )   ) يدوعسملا نیسحلا  نب  یلع  فارشإلاو ،  هیبنتلا   . 55
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 . يواصلا راد  هرهاق :  يواصلا ،  لیعامسإ  هّللا 

 . یضرلا فیرشلا  تاروشنم  ّمق :  ت 436 ه ، )  ( ) یضترملا دّیسلا   ) يوسوملا نیسحلا  نب  یلع  ءایبنألا ،  هیزنت   . 56

مـشاه قیقحت :  ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  دـیحوتلا ،   . 57
 . 1398 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ینارهطلا ،  ینیسحلا 

راد نارهط :  يوسوملا ،  نسح  دّیسلا  قیقحت :  ت 460 ه ، )  یسوطلا (  نسحلا  نب  دّمحم  هعنقملا ،  حرـش  یف  ماکحألا  بیذهت   . 58
 . 1364 ش هثلاثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا 

 ، فورعم داّوع  راّـشب  روتکدـلا  قیقحت :  ت 742 ه ، )  يّزملا (  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  لاجرلا ،  ءامـسأ  یف  لاـمکلا  بیذـهت   . 59
 . 1406 ه هعبارلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب : 

 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیفاقثلا ،  بتکلا  هسّسؤم  توریب :  ت 354 ه ، )   ) یتسبلا ناّبح  نب  دّمحم  تاقثلا ،   . 60

 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  ت 1383 ه ، )  يدرجوربلا (  دّیسلا  هعیشلا ،  ثیداحأ  عماج   . 61

رکفلا راد  توریب :  ت 911 ه ، )  یطویسلا (  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ریذنلا ،  ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغصلا  عماجلا   . 62
 . 1401 ه یلوُالا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل 

.دیفملا هبتکم  ّمق : ت 1104 ه ،)   ) یلماعلا ّرحلا  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  هیسدقلا ، ثیداحألا  یف  هینسلا  رهاوجلا   . 63

ت 1266 ه  ) یفجنلا نسح  دّمحم  مالسإلا ،  عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج   . 64
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 . هیملاعلا یضترملا  هسّسؤم  توریب :  ( ، 

یقت دّـمحم  فارـشإو :  قـیقحت :  ت 1186 ه ، )  ینارحبلا (  دـمحأ  نب  فسوی  هرهاـطلا ،  هرتعلا  ماـکحأ  یف  هرـضانلا  قئادـحلا   . 65
 . نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  یناوریإلا ، 

هسّسؤم قیقحت :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  حئارجلاو ،  جئارخلا   . 66
 . 1409 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ،  يدهملا  مامإلا 

دّمحم قـیقحت :  ت 406 ه ، )  ( ) یـضرلا فیرـشلا   ) يوسوملا نیـسحلا  نب  دّمحم  نینمؤملا ، ) ریمأ  صئاصخ   ) هّمئألا صئاصخ   . 67
 . 1406 ه هسّدقملا ،  هّیوضرلا  هرضحلل  عباتلا  هّیمالسإلا  ثوحبلا  عمجم  دهشم :  ینیمألا ،  يداه 

 ، يدومحملا رقاب  دّـمحم  قیقحت : ت 303 ه ، )   ) یئاسنلا بیعـش  نب  دـمحأ  نمحرلا  دـبع  وبأ  نینمؤملا ،  ریمأ  مامإلا  صئاصخ   . 68
 . 1403 ه یلوُالا ، هعبطلا 

یلع قـیقحت :  ت 381 ه ، )  قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  لاـصخلا ،   . 69
 . هیملعلا هزوحلا  یف  نیسّردملا  هعامج  تاروشنم  ّمق :  يرافغلا ،  ربکأ 

هعبطلا رکفلا ،  راد  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویسلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  روثأملا ،  ریـسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا   . 70
 . 1414 ه یلوُالا ، 

نّویح نب  دـمحأ  نب  روصنم  نب  دّـمحم  نب  ناـمعنلا  هفینح  وـبأ  ماـکحألاو ،  اـیاضقلاو  مارحلاو  لـالحلا  رکذو  مالـسإلا  مئاـعد   . 71
هسّ�وم ّمق :  یضیف ،  رغصأ  یلع  نب  فصآ  قیقحت :  ت 363 ه ، )  یبرغملا (  یمیمتلا 
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 . 1383 ه هرهاقلا ،  یف  فراعملا  راد  هعبط  نع  تیسفوُالاب  تیبلا ،  لآ 

 . هفرعملا راد  توریب :  ت 693 ه ، )   ) يربطلا هّللا  دبع  نب  دمحأ  ساّبعلا  وبأ  یبرقلا ،  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ   . 72

ثارتلا ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  ت 1090 ه ، )   ) يراوزبسلا رقاب  دّمحم  یلوملا  همّالعلا  داشرإلا ،  حرـش  یف  داعملا  هریخذ   . 73
.

ثارتلا ءاـیحإ  راد  توریب :  ت 1270 ه ، )   ) یسولآلا هّللا  دبع  نب  دومحم  یـسولآلا ، ) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  یناعملا  حور   . 74
 . یبرعلا

، ضّوعم دّـمحم  یلعو  دوجوملا  دـبع  دـمحأ  لداـع  قیقحت : ت 676 ه ،)  یقـشمدلا (  يووـنلا  نیدـلا  ییحم  نیبلاـطلا ، هضور   . 75
.هیملعلا بتکلا  راد  توریب :

هـسّسؤم توریب :  یملعألا ،  نیـسح  قیقحت :  ت 508 ه ، )   ) يروباـسینلا لاـّتفلا  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نیظعاولا ،  هضور   . 76
 . 1406 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یملعألا ، 

ّمقب نیسّردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  رـشنو : قیقحت  ت 1231 ه ،)  یئابطابطلا (  یلع  دیـسلا  لئاسملا ، ضایر   . 77
 . 1412 ه یلوُالا ، هعبطلا  هسّدقملا ،

 ، هّللا دبع  دّمحم  قیقحت :  ت 597 ه ، )  ( ) يزوجلا نبا   ) يدادغبلا یشرقلا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  ریسفتلا ،  ملع  یف  ریـسملا  داز   . 78
 . 1407 ه یلوُالا ، هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب : 

دبع دّـمحم  قیقحت : ت 1182 ه ، )  ریمألاب (  فورعملا  ینـالحکلا  لیعامـسإ  نب  دّـمحم  مارملا ، )  غولب  حرـش  مالـسلا (  لبـس   . 79
 . 1379 ه هعبارلا ،  هعبطلا  یبلحلا ،  یبابلا  هعبطم  هرهاقلا :  یلوخلا ،  زیزعلا 

، دابعلا ریخ  هریس  یف  داشرلاو  يدهلا  لبس   . 80

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


راد توریب :  ضّوعم ،  دّمحم  یلعو  دوجوملا  دبع  دـمحأ  لداع  قیقحت :  ت 942 ه ، )  یماشلا (  یحلاصلا  فسوی  نب  دّمحم  مامإلا 
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلا 

رشنلا هسّسؤم  ّمق :  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  قیقحت :  ت 598 ه ، )   ) یّلحلا روصنم  نب  دّمحم  يواتفلا ،  ریرحتل  يواحلا  رئارسلا   . 81
 . 1410 ه هیناثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ،

 ، یلوُالا هعبطلا  یـضرلا ،  هبتکم  مق :  ت 664 ه ، )   ) سوواط نباب  فورعملا  یّلحلا  یسوم  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  دوعـسلا ،  دعـس   . 82
 . ش 1363 ه . 

، ینیمألا يداـه  دّـمحم  قیقحت : ت 323 ه ،)  يدادغبلا (  يرـصبلا  يرهوجلا  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  كدـفو ، هفیقـسلا   . 83
 . 1401 ه یلوُالا ، هعبطلا  رشنلاو ، هعابطلل  یبتکلا  هکرش  توریب :

راد توریب :  یقابلا ،  دبع  د�وف  دّـمحم  قیقحت :  ت 275 ه ، )  ینیوزقلا (  هجام  نب  دیزی  نب  دّمحم  هّللادبع  وبأ  هجام ،  نبا  ننـس   . 84
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا 

راد توریب :  ماّحللا ،  دّمحم  دیعـس  قیقحت :  ت 275 ه ، )  يدزألا (  یناتسِجِّسلا  ثعشأ  نب  نامیلـس  دواد  وبأ  دواد ،  یبأ  ننـس   . 85
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا 

نمحرلا دـبع  قـیقحت :  ت 279 ه ، )  يذمرتلا (  هروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبأ  حیحـصلا ، )  عماجلا  يذـمرتلا (  ننـس   . 86
 . 1403 ه هیناثلا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  نامثع ،  دّمحم 

ت  ) یمرادلا نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  یمرادلا ،  ننس   . 87
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 . ملعلا راد  توریب :  اغبلا ،  بید  یفطصم  قیقحت :  255 ه ، ) 

 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 458 ه ، )  یقهیبلا (  یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحأ  رکب  وبأ  يربکلا ،  ننسلا   . 88

هعبطلا عـیزوتلاو ،  رــشنلاو  هعاـبطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 303 ه ، )  یئاـسنلا (  بیعـش  نب  نمحرلا  دـبع  وبأ  يربکلا ،  ننـسلا   . 89
 . 1348 ه یلوُالا ، 

یئاسنلا بیعش  نب  دمحأ  نمحرلا  دبع  رکب  وبأ  يدنسلا ، ) مامإلا  هیشاحو  یطویسلا  نیدلا  لالج  ظفاحلا  حرـشب   ) یئاسنلا ننـس   . 90
 . 1414 ه هثلاثلا ،  هعبطلا  هفرعملاراد ،  توریب :  (ت 303 ه ، ) 

 ، هلاسرلا هسّسؤم  توریب :  طوؤنرألا ،  بیعُش  قیقحت :  ت 748 ه ، )   ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ءالبنلا ،  مالعأ  ریس   . 91
 . 1414 ه هرشاعلا ، هعبطلا 

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 11 ه ، )  یعفاشلا (  یبلحلا  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هّیبلحلا ،  هریسلا   . 92

راد توریب :  دحاولا ،  دبع  یفطـصم  قیقحت :  ت 747 ه ، )  ( ) ریثک نبا   ) یقشمدلا يورصبلا  رمع  نب  لیعامسإ  هّیوبنلا ،  هریـسلا   . 93
 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ 

ءارهزلا دـبع  قیقحت :  ت 436 ه ،)   ) یـضترملا دّیـسلاب  فورعملا  يوسوملا  نیـسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبأ  همامإلا ،  یف  یفاـشلا   . 94
 . 1410 ه هیناثلا ،  هعبطلا  قداصلا ،  مامإلا  هسّسؤم  نارهط :  بیطخلا ،  ینیسحلا 

دّمحم دّیسلا  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) يرصملا دّمحم  نب  نامعنلا  یضاقلا  هفینح  وبأ  راهطألا ،  هّمئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرـش   . 95
ّمق یلالجلا ،  ینیسحلا 
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 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  : 

 . 1407 ه یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب : ت 676 ه ،) يوونلا (  يوونلا ، حرشب  ملسم  حرش   . 96

 ، میهاربإ لـضفلا  وبأ  دّـمحم  قیقحت :  ت 656 ه ، )  ( ) دیدحلا یبأ  نبا   ) یلزتعملا دّمحم  نب  دیمحلا  دـبع  هغالبلا ،  جـهن  حرـش   . 97
 . 1387 ه هیناثلا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب : 

قیقحت ق 5 ه ، )   ) ّیناکسحلا مکاحلاب  فورعملا  ّيروباسینلا  هّللا  دبع  نب  هّللادیبع  مساقلا  وبأ  لیضفتلا ،  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش   . 98
 . یلوُالا 1411 ه هعبطلا  ّیمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازول  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا  هسّسؤم  نارهط :  ّيدومحملا ،  رقاب  دّمحم  : 

 : نارهط ه ، )  ت 1091  ( ) یناشاکلا ضیفلا   ) یـضترم هاش  نب  نسحم  دّـمحم  یفاـصلا ، ) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  یفاـصلا   . 99
.ه  1415 یلوُالا ، هعبطلا  ردصلا ،  هبتکم 

هسّسؤم توریب :  طوؤنرألا ،  بیعـش  قیقحت :  ت 739 ه ، )   ) نابلب نباب  فورعملا  یسرافلا  نابلب  نب  ّیلع  ناّبح ،  نبا  حیحـص   . 100
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ، 

دّمحم قـیقحت :  ت 311 ه ، )   ) همیزخ نباب  فورعملا  يروباسینلا  یملـسلا  قاحـسإ  نب  دّـمحم  رکب  وبأ  همیزخ ،  نبا  حیحـص   . 101
 . 1412 ه هثلاثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  هبتکملا  توریب :  یمظعأ ،  یفطصم 

نبا راد  توریب :  اغبلا ،  بید  یفطـصم  قیقحت :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يراخبلا ،  حیحـص   . 102
 . 1410 ه هعبارلا ، هعبطلا  ریثک ، 

 ( ت 261 ه يروباسینلا (  يریشقلا  جاّجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  وبأ  ملسم ،  حیحص   . 103
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 . هدمتعم خسنو  تاطوطخم  هّدع  یلع  هلباقمو  هحّحصم  هعبط  رکفلا ،  راد  توریب :  ، 

 ، قیّدـصلا هبتکم  فئاـطلا :  ت 230 ه ، )   ) يرهزلا عینم  دعـس  نب  دّـمحم  هباحـصلا ، ) نم  هسماخلا  هقبطلا   ) يربکلا تاـقبطلا   . 104
 . 1414 ه یلوُالا ، هعبطلا 

هعبطم ت 664 ه ، )   ) ینـسحلا سوواط  نب  یـسوم  نب  ّیلع  نیدلا  یـضر  مساقلا  وبأ  فئاوطلا ،  بهاذـم  هفرعم  یف  فئارطلا   . 105
 . 1400 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ّمق ،  مایخلا 

هّماعلا یشعرملا  هّللا  هیآ  هبتکم  ّمق :  یئاجرلا ،  يدهم  قیقحت :  ق 8 ه ، )   ) یّلحلا فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  هیوقلا ، ددعلا   . 106
 . 1408 ه ، 

 : میدـقت ت 381 ه ، )  قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  عئارـشلا ،  للع   . 107
 . هیردیحلا هبتکملا  تاروشنم  فرشألا :  فجنلا  1385 ه ،  مولعلا ،  رحب  قداص  دّمحم  دّیسلا 

 . هیرینملا هعابطلا  راد  رصم :  ت 855 ه ، )   ) یفنحلا ینیعلا  دمحأ  نیدلا  ردب  دّمحم  وبأ  يراخبلا ،  حرش  يراقلا  هدمع   . 108

ت  ) قیرطبلا نباب  فورعملا  یّلحلا  يدسألا  نسحلا  نب  ییحی  هدمعلا ، )  ) راربألا مامإ  بقانم  یف  رابخألا  حاحـص  نویع  هدـمع   . 109
 . 1407 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  600 ه ، ) 

هعبطلا هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  ت 1329ه ، )   ) يدابآلا میظعلا  ّقحلا  سمش  دّمحم  دواد ، ) یبأ  ننس  حرش   ) دوبعملا نوع   . 110
 . 1415 ه یلوُالا ، 

 ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   . 111
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 . تاعوبطملل یملعألا  هسّ�وم  توریب :  1404 ه ،  یملعألا ،  نیسح  خیشلا  قیقحت :  ت 381 ه ، ) 

سانلا دّیس  نب  ییحی  نب  هّللا  دبع  دّمحم  سانلا ، ) دّیـس  نبال  هّیوبنلا  هریـسلا   ) ریـسلاو لئامـشلاو  يزاغملا  نونف  یف  رثألا  نویع   . 112
 . 1406 ه نیدلا ،  ّزع  هسّسؤم  توریب :  (ت 734 ه ، ) 

 ، روشاـع یلع  دّیـسلا  قیقحت :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا لیعامـسإ  نب  مشاه  ماـمإلا ،  نییعت  یف  ماـصخلا  هّجحو  مارملا  هیاـغ   . 113
 . 1422 ه یبرعلا ،  خیراتلا  هسّسؤم  توریب : 

 ، هثلاثلا هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  ت 1390 ه ، )   ) ینیمألا دمحأ  نیسحلا  دبع  بدألاو ،  هّنسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا   . 114
 . 1387 ه

دمحأ یلعو  ینارهطلا ،  هّللا  داـبع  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  هبیغلا ،   . 115
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  فراعملا  هسّسؤم  ّمق :  حصان ، 

نب هّللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  قیقحت :  ت 852 ه ، )  ( ) رجح نبا   ) ینالقسعلا یلع  نب  دمحأ  يراخبلا ،  حیحص  حرش  يرابلا  حتف   . 116
 . 1379 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  زاب ، 

(. ت 1250 ه  ) یناکوشلا دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  ریسفتلا ، ملع  نم  هیاردلاو  هیاورلا  یّنف  نیب  عماجلا  ریدقلا  حتف   . 117

هعبطلا فراعملا ،  هسّسؤم  توریب :  عابطلا ،  سینأ  هّللا  دبع  قیقحت :  ت 279 ه ، )   ) يرذالبلا ییحی  نب  دمحأ  نادلبلا ،  حوتف   . 118
 . 1407 ه یلوُالا ،

هّمئألاو نیطبسلاو  لوتبلاو  یضترملا  لئاضف  یف  نیطمسلا  دئارف   . 119
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هـسّسؤم توریب :  ّيدومحملا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :  ت 730 ه ، )   ) ّینیوجلا هّللا  دبع  نب  دّیؤملا  نب  دّـمحم  نب  میهاربإ  مهتّیّرذ ،  نم 
 . 1398 ه یلوُالا ، هعبطلا  ّيدومحملا ، 

يدهلا ملعو  یضترملا  فیرشلاب  فورعملا ، يوسوملا  نیسحلا  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  نساحملاو ،  نویعلا  نم  هراتخملا  لوصفلا   . 120
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  دیفملا ،  خیشلا  هیفلأ  يرکذ  هبسانمب  یملاعلا  رمتؤملا  ّمق :  (ت 436 ه ، ) 

 ( ، ت 855 ه  ) غاّبـص نباب  فورعملا  یّکملا  یکلاـملا  دـمحأ  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  هّمئـألا ،  لاوحأ  هفرعم  یف  هّمهملا  لوصفلا   . 121
 . یملعألا هسّسؤم  توریب : 

دّمحم نب  هّللا  ّیـصو  قیقحت :  ت 241 ه ، )   ) یئاسنلاب فورعملا  لبنح  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  هّللا  دـبع  وبأ  هباحـصلا ،  لئاضف   . 122
 . 1403 ه یلوُالا ، هعبطلا  ملعلا ،  راد  هّدج :  ساّبع ، 

ضیف نیسح  دّمحم  قاّزرلا  دبع  قیقحت  ت 333 ه ،)  یفوکلا (  هدقع  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  ساّبعلا  وبأ  نینمؤملا ، ریمأ  لئاضف   . 123
.نیدلا

هیآ هبتکم  ّمق :  ینیـسحلا ،  دمحأ  قیقحت :  ت 573 ه ، )  ( ) يدنوارلا نیدلا  بطق   ) يدنوارلا هّللا  دـبع  نب  دیعـس  نآرقلا ،  هقف   . 124
 . 1397 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یفجنلا ،  یشعرملا  هّللا 

ت  ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  باتک  هیقفلا =   . 125
 . یمالسإلا رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  381 ه ، ) 

، هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  مالسلا ، دبع  دمحأ  قیقحت : يوانملا ، فوؤرلا  دبع  دّمحم  ریغصلا ، عماجلا  حرش  ریدقلا ، ضیف   . 126
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 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا 

لآ هسّسؤم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  دعب 304 ه ، )  ت   ) یّمقلا يرَیمِحلا  رفعج  نب  هّللا  دبع  ساّبعلا  وبأ  دانسإلا ، برق   . 127
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

اضر مالغ  قیقحت : ت 573 ه ،)   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  ءایبنألا ،  صـصق   . 128
 . 1409 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هسّدقملا ،  هّیوضرلا  هرضحلا  دهشم :  ناینافرع ،

 ، يراـفغلا ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 329 ه ، )  يزارلا (  ینیلکلا  قاحـسإ  نب  بوقعی  نب  دّمحم  مالـسإلا  هقث  رفعج  وبأ  یفاکلا ،   . 129
 . 1389 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهط : 

فجنلا يزیربتلا ،  ینیمـألا  نیـسحلا  دـبع  قیقحت :  ت 367 ه ، )   ) هیولوق نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساـقلا  وبأ  تاراـیزلا ،  لـماک   . 130
 . 1356 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیوضترملا ،  هعبطملا  فرشألا : 

هعبطلا عیزوتلاو ، رـشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  يواّزغ ، راتخم  ییحی  قیقحت : ت 365 ه ،)  ، ) يدع نب  هّللا  دـبع  لماکلا ،  . 131
 . 1409 ه هثلاثلا ، 

يریش یلع  قیقحت :  ت 630 ه ، )   ) ریثألا نباب  فورعملا  ّیلصوملا  ّینابیـشلا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  خیراتلا ،  یف  لماکلا   . 132
 . یلوُالا 1408 ه هعبطلا  ّیبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ، 

هبتکم نارهط :  يراـفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 342 ه ، )   ) ینامعنلا میهاربإ  نب  دّمحم  بنیز  یبأ  نبا  خیـشلا  هبیغلا ،  باتک   . 133
 . 1399 ه قودصلا ، 

ت  ) يرماعلا یلالهلا  سیق  نب  میلس  سیق ،  نب  میلس  باتک   . 134
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 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  يداهلا ،  رشن  ّمق :  يراصنألا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :  یلاوح 90 ه ، ) 

 : توریب ّیتّالحملا ،  ّیلوسرلا  مشاه  دّیسلا  حیحـصت :  ت 687 ه ، )   ) ّیلبرإلا یـسیع  نب  ّیلع  هّمئألا ،  هفرعم  یف  هّمغلا  فشک   . 135
 . 1401 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ّیمالسإلا ،  باتکلاراد 

دّمحم قیقحت : ت 664 ه ،)   ) ینـسحلا سوواط  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدلا  ّیـضر  مساقلا  وبأ  هجهملا ،  هرمثل  هّجحملا  فشک   . 136
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  مالعإلا  بتکم  ّمق :  نوّسحلا ، 

 ( ، ت 381 ه قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  همعنلا ،  مامتو  نیدلا  لامک   . 137
 . 1405 ه  ، یلوُالا هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت : 

 : ریسفتو طبـض  ت 975 ه ، )  يدـنهلا (  نیدـلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  نیدـلا  ءالع  لاعفألاو ،  لاوقألا  ننـس  یف  لاّـمعلا  زنک   . 138
 . 1397 ه  ، یلوُالا هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّ�وم  توریب :  اقسلا ،  هوفص  خیشلا  هسرهفو :  حیحصت  یناّیح ،  يرکب  خیشلا 

 : ّمق همعن ،  هّللا  دبع  دادـعإ :  ت 449 ه ، )   ) یـسلبارطلا یکجارکلا  نامثع  نب  ّیلع  نب  دّمحم  خیـشلا  حتفلا  وبأ  دئاوفلا ،  زنک   . 139
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رئاخذلا ،  راد 

.مولعلا ءایحإ  راد  توریب : ت 911 ه ،)  ) یطویسلا نیدلا  لالج  لوزنلا ، بابسأ  یف  لوقنلا  بابل   . 140

توریب ت 711 ه ، )   ) يرصملا روظنم  نب  مرکم  نب  دّمحم  نیدلا  لامج  لضفلا  وبأ  برعلا ،  ناسل   . 141
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 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رداص ،  راد  : 

 ، هثلاـثلا هعبطلا  یملعـألا ،  هسّـسؤم  توریب :  ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجح  نب  یلع  نب  دـمحأ  لـضفلا  وبأ  نازیملا ،  ناـسل   . 142
 . 1406 ه

 . 1373 ش یلوُالا ، هعبطلا  نارهط ، هعماج  نارهط : ت 1334 ش ،) ادخهد (  ربکأ  یلع  ادخهد ، همانتغل   . 143

یلع دّـمحم  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  هّیماـمإلا ،  هقف  یف  طوـسبملا   . 144
 . 1387 ه هثلاثلا ، هعبطلا  هّیوضترملا ،  هبتکملا  نارهط :  یفشکلا ، 

هّیمالسإلا هفاقثلا  رشن  هبتکم  نارهط :  ینیسحلا ،  دمحأ  دّیـسلا  قیقحت : ت 1085 ه ، )   ) یحیرطلا نیدلا  رخف  نیرحبلا ،  عمجم   . 145
 . 1408 ه هیناثلا ، هعبطلا  ، 

ّیلوـسرلا مشاـه  دیـسلا  قـیقحت :  ت 548 ه ، ).   ) ّیـسربطلا نـسحلا  نـب  لـضفلا  ّیلع  وـبأ  نآرقلا ،  ریـسفت  یف  ناـیبلا  عـمجم   . 146
 . 1408 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هفرعملا ،  راد  توریب :  ّیئابطابطلا ،  ّيدزیلا  هّللا  لضف  دّیسلاو  ّیتّالحملا 

هعبطلا هـیملعلا ،  بــتکلا  راد  توریب :  ت 807 ه ، )  یمثیهلا (  رکب  یبأ  نب  یلع  نیدـلا  رون  دـئاوفلا ،  عـبنمو  دـئاوزلا  عـمجم   . 147
 . 1408 ه یلوُالا ، 

 . رکفلا راد  توریب :  ت676 ه ، )  يوونلا (  فرش  نب  نیدلا  یحم  ایرکز  وبأ  مامإلا  بّذهملا ، ) حرش   ) عومجملا  . 148

یملاعلا عمجملا  ّمق :  یئاجرلا ، يدهم  دّیـسلا  قیقحت :  ت 280 ه ، )   ) یقربلا دلاخ  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  رفعج  وبأ  نساحملا ،   . 149
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لهأل 

بیبح نب  دّمحم  رَّبحملا ،   . 150
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 . 1361 ه هدیدجلا ،  قافآلا  راد  توریب :  ت 245 ه ، )   ) يدادغبلا یمشاهلا 

 . رکفلا راد  توریب :  رکاش ،  دّمحم  دمحأ  قیقحت :  ت 456 ه ، )  مزح ( ) نبا   ) دیعس نب  دمحأ  نب  یلع  دّمحم  وبأ  یّلحملا ،   . 151

بتکلا راد  توریب : نیدـلا ، سمـش  دـمحأ  قـیقحت : يرئازجلا ، رداـقلا  دـبع  نب  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  ماـمإلا  حاحـصلا ، راـتخم   . 152
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ،

 . یفطصملا لوسرلا  تاراشتنا  ّمق :  ق 9 ه ، )   ) یّلحلا نامیلس  نب  نسح  تاجردلا ،  رئاصب  رصتخم   . 153

یمالسإلا رشنلا  هسّسؤم  قیقحت :  ت 726 ه ، )  یّلحلا (  يدـسألا  رّهطملا  نب  فسوی  نب  نسحلا  روصنم  وبأ  هعیـشلا ،  فلتخم   . 154
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا 

 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  ت 1009 ه ،)  ، ) یلماعلا دّمحم  دّیسلا  ماکحألا ، كرادم   . 155

، یلوُالا هعبطلا  هیمالسإلا ، فراعملا  هسّـسؤم  مق : ت 1107 ه ،)  ینارحبلا (  ینیسحلا  نامیلس  نب  مشاه  دّیـسلا  زجاعملا ، هنیدم   . 156
 . 1413 ه

 . یمالسإلا باتکلا  راد  ّمق :  یضارلا ،  نیسح  قیقحت :  ت 1377 ه ، )   ) یلماعلا نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  تاعجارملا ،   . 157

هعبطلا ّمق  يدهملا  مامإلا  هسردم  رـشنو :  قیقحت  ت786 ه ، )  لّوألا (  دیهشلاب  ریهـشلا  ینیزجلا  یلماعلا  یّکم  دّمحم  رازملا ،   . 158
 . 1410 ه یلوُالا ، 

قیقحت ت 413 ه ، )  يدادغبلا (  يربکعلا  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  هعیرشلا ،  خیراوت  رصتخم  یف  هعیشلا  راسم   . 159
:
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 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  رشنلاو ،  هعابطلل  دیفملا  راد  توریب :  فجن ،  يدهم 

لآ هسّ�وم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1320 ه ، )  يرونلا (  نیسح  ازریملا  لئاسملا ،  طبنتسمو  لئاسولا  كردتـسم   . 160
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

هسّسؤم ّمق : يزامنلا ، یلع  نب  نسح  خیشلا  قیقحت : ت 1405 ه ،)   ) يدورهاشلا يزامنلا  یلع  خیشلا  راحبلا ، هنیفس  كردتسم   . 161
 . 1418 ه نیسّردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا 

دبع یفطـصم  قـیقحت :  ت 405 ه ،)   ) يروباسینلا مکاـحلا  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  نیحیحـصلا ،  یلع  كردتـسملا   . 162
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  اطع ،  رداقلا 

 : قـیقحت ق 5 ه ، )   ) یماـمإلا يربطلا  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  بلاط 7 ،  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هماـمإ  یف  دـشرتسملا   . 163
 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  روبناشوکل ،  هّیمالسإلا  هفاقثلا  هسّسؤم  نارهط :  يدومحملا ،  دمحأ 

لآ هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 1245 ه ، )   ) یقارنلا يدهم  دّـمحم  نب  دـمحأ  یلوملا  همّالعلا  هعیرـشلا ،  ماکحأ  یف  هعیـشلا  دنتـسم   . 164
 . 1415 ه ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  دهشم :  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا 

راد توریب :  ت 204 ه ، )   ) یسلایطلا دوواد  یبأب  فورعملا  يرصبلا  دوراجلا  دوواد  نب  نامیلس  یسلایطلا ،  دوواد  یبأ  دنـسم   . 165
 . هفرعملا

ّقحلا داـشرإ  قـیقحت :  ت 307 ه ، )   ) یلـصوملا یمیمتلا  یّنثملا  نب  ّیلع  نـب  دـمحأ  یلعی  وـبأ  یلـصوملا ،  یلعی  یبأ  دنـسم   . 166
1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلبقلا ،  راد  هّدج :  يرثألا ، 
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 ، رکفلا راد  توریب :  شیوردلا ،  دّمحم  هّللا  دـبع  قیقحت :  ت 241 ه ، )   ) ینابیشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ،  دنـسم   . 167
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا 

.رداص راد  توریب :  ت 321 ه ، )   ) يواحطلا يرجحلا  يدزألا  دّمحم  نب  دمحأ  رفعج  وبأ  راثآلا ،  لکشم   . 168

 ، دیراورم رغـصأ  ّیلع  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا نسحلا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  دّـجهتملا ،  حابـصم   . 169
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هعیشلا ،  هقف  هسّسؤم  توریب : 

ت  ) یمعفکلاب فورعملا  ینادمهلا  یثراحلا  نیدلا  نیز  نب  میهاربإ  نیدلا  یقت  تارایزلاو ،  تاولصلاو  هیعدألا  یف  حابـصملا   . 170
 . یضرلا تاروشنم  ّمق :  905 ه ، ) 

سلجملا توریب :  یمظعـألا ،  نمحرلا  بیبـح  قـیقحت :  ت 211 ه ، )   ) یناعنـصلا مامه  نب  قاّزرلا  دـبع  رکب  وبأ  فّنـصملا ،   . 171
 . یملعلا

 : قیقحت ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  رابخألا ،  یناعم   . 172
 . 1361 ه یلوُالاهعبطلا ، نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  1379 ه ،  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع 

 ، نیمرحلا رادـب  قـیقحتلا  مسق  قـیقحت :  ت 360 ه ، )  یناربطلا (  یمخللا  دـمحأ  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبأ  طـسوألا ،  مجعملا   . 173
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  نیمرحلا  راد  هرهاقلا :  1415 ه ، 

ثارتـلا ءاـیحإ  راد  توریب :  ت 626 ه )  یمورلا (  يومحلا  هّللا  دـبع  نب  توقاـی  نیدـلا  باهـش  هّللا  دـبع  وبأ  نادـلبلا ،  مجعم   . 174
 ، یلوُالا هعبطلا  یبرعلا ، 
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 . 1399 ه

توریب یفلسلا ،  دیجملا  دبع  يدمح  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) یناربطلا یمخللا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  ریبکلا ،  مجعملا   . 175
 . 1404 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  : 

 . متفه 1414 ه ،  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب :  هلاّحک ،  اضر  رمع  برعلا ،  لئابق  مجعم   . 176

هعبطلا بتکلا ،  ملاع  توریب :  اّقـسلا ،  یفطـصم  قیقحت :  ت 487 ه ، )   ) يرکبلا زیزعلا  دبع  نب  هّللا  دـبع  مجعتـسا ،  ام  مجعم   . 177
 . 1403 ه هثلاثلا ، 

 . یبرعلا باتکلا  راد  توریب :  ت 620 ه ، )  همادق (  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  ینغملا ،   . 178

 : ّمـق رقـص ،  دـمحأ  دّیـسلا  قـیقحت :  ت 356 ه ، )   ) یناهبـصإلا دّـمحم  نب  نیـسحلا  نـب  یلع  جرفلا  وـبأ  نیّیبلاـطلا ،  لـتاقم   . 179
 . 1405 ه یلوُالا ، هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم 

 . 1406 ه هفرعملا ،  راد  توریب :  ت 548 ه ، )   ) یناتسرهشلا میرکلا  دبع  نب  دّمحم  حتفلا  وبأ  لحنلاو ،  للملا   . 180

ت یناردنزاملا (  بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدلا  دیـشر  رفعج  وبأ  بوشآ ، )  رهـش  نبا  بقانم   ) بلاط یبأ  لآ  بقانم   . 181
 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  588 ه ، ) 

عمجم ّمق :  يدومحملا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :  ت 300 ه ، )   ) یضاقلا یفوکلا  نامیلس  نب  دّمحم  نینمؤملاریمأ ،  مامإلا  بقانم   . 182
 . 1412 ه یلوُالا ، هعبطلا  ّمق ،  هّیمالسإلا  هفاقثلاءایحإ 

568 ه  ) یمزراوخلا یفنحلا  یّکملا  يرکبلا  دمحأ  نب  ّقفوملا  ظفاحلل  یمزراوخلل ، ) بقانملا   ) بقانملا  . 183

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يدومحملا ،  کلام  قیقحت :  (، 

( . ت 310 ه  ) يربطلا ریرج  نب  دّمحم  لّیذملا ،  لیذ  نم  بختنملا   . 184

 ( ، ت 1011 ه دیهـشلا (  نیدـلا  نیز  نب  نسحلا  روصنم  وبأ  نیدـلا  لامج  ناسحلاو ،  حاحـصلا  ثیداحألا  یف  نامجلا  یقتنم   . 185
 . 1362 ه یلوُالا ،  هعبطلا  نیسّردملا ،  هعماج  ّمق :  يرافغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت : 

 ، یلوُالا هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  یقابلا ،  دبع  داؤف  دّـمحم  قیقحت :  ت 158 ه ، )   ) سنأ نب  کلام  أّطوملا ،   . 186
 . 1406 ه

 . 1406ش نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 481 ه ، )  ) یسلبارطلا جاّربلا  نب  زیزعلا  دبع  بّذهملا ،   . 187

رکفلا راد  توریب :  يواجبلا ،  دّمحم  یلع  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  لاجرلا ،  دقن  یف  لادتعالا  نازیم   . 188
.

 . 1415 ش ثیدحلا ،  راد  هرهاقلا :  ت 762 ه ، )  ) یعلیزلا یفنحلا  فسوی  نب  هّللا  دبع  هیارلا ،  بصن   . 189

 . 1377 ش نینمؤملا ،  ریمأ  مامإلا  هبتکم  ناهفصإ :  ت 750 ه ، )  ) يدنرزلا فسوی  نب  دّمحم  نیطمسلا ،  ررد  مظن   . 190

(. ت 1174 ه  ) يدیوسلا نیدلا  رصان  نب  یعرم  نب  نیسحلا  نب  هّللا  دبع  هیّکملا ، هلحرلا  یف  هیکسملا  هحفنلا   . 191

ماـمإلا هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 598 ه ، )   ) یّلحلا سیردإ  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وـبأ  رئارـسلا ، ) تافرطتـسم   ) رداوـنلا  . 192
1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ،  يدهملا 
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.

 : قیقحت ت 606 ه ، )   ) ریثألا نباب  فورعملا  يرزجلا  كرابم  نب  كرابم  تاداعـسلا  وبأ  رثألاو ،  ثیدـحلا  بیرغ  یف  هیاهنلا   . 193
 . 1367 ش هعبارلا ،  هعبطلا  نایلیعامسإ ،  هسّسؤم  ّمق :  يوازلا ،  دمحأ  رهاط 

هعبطلا يداهلا ،  مامإلا  عمتجم  دهشم :  ینیـسحلا ،  دمحأ  دّیـسلا  قیقحت :  ق 7 ه ، )   ) ربج نب  فسوی  نب  یلع  ناـمیإلا ،  جـهن   . 194
 . 1418 ه یلوُالا ، 

 . لیجلا راد  توریب :  ت 1255 ه ، )   ) یناکوشلا دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  همّالعلا  رایخألا ،  دّیس  ثیداحأ  نم  راطوألا  لین   . 195

 . 1381 ه هیناثلا ، هعبطلا  رْنیاتْشْزنارف ،  ناملآ :)  ) ندابسیو ت 749 ه ، )   ) يدَفَّصلا کبیأ  نب  لیلخ  تایفولاب ،  یفاولا   . 196

ءاـیحإل تیبلا  لآ  هسّ�وم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1104 ه ، )  یلماعلا (  ّرحلا  نسحلا  نب  دّـمحم  هعیـشلا ،  لئاسو   . 197
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ثارتلا ، 

 ( ، ت 664 ه  ) سوواط نباب  فورعملا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  نیملـسملا ،  هرمإـب  یلع  اـنالوم  صاـصتخاب  نیقیلا   . 198
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  باتکلا ،  راد  هسّسؤم  ّمق :  يراصنأ ،  رقاب  دّمحم  قیقحت : 

 ، ینیسحلا فرـشأ  لامج  یلع  قیقحت :  ت 1294 ه ، )   ) یفنحلا يزودنقلا  میهاربإ  نب  نامیلـس  یبرقلا ،  يوذـل  هّدوملا  عیبانی   . 199
 . 1416 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالاراد ،  نارهط : 

رشان بتک ، هدنسیون ،

هدنسیون اب  طابترا 

هراشا

.تسا نم  هیامرس  امش ، رظن  منادب ، باتک  نیا  هرابرد  ار  امش  رظن  مراد  تسود  مبوخ ! ناتسود 

.دیتسرفب هرامش 30004569  هب  نم  هاتوک  مایپ  هناماس  هب  ار  دوخ  کمایپ 

مراد تسود  ار  امش 
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.مسیون یم  امش  قشع  هب  طقف  و 

هاتوک 30004569 مایپ  هناماس 

www.hasbi.ir تیاس

khodamian@yahoo.com لیمیا

هدنسیون هرابرد 

دراو لاس 1368  رد  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا  لگدیب  نارآ و  ناتـسرهش  رد  لاس 1353  هب  ینارآ  نایماّدُخ  يدـهم  رتکد 
.دیدرگ لیصحت  هب  لوغشم  برع  تایبدا  هتشر  رد  نارهت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاس 1372  رد  دش و  ناشاک  هّیملع  هزوح 

راـهچ حطـس  كردـم  داد و  همادا  لوصا  هقف و  جراـخ  عطقم  اـت  ار  هزوح  سورد  دومن و  ترجه  ّمق  رهـش  هب  لاس 1376  رد  ناـشیا 
.دومن ذخأ  ار  لوصا ) هقف و  يارتکد   ) مق هّیملع  هزوح 

دیدرگ و شنانطومه  یلاحـشوخ  هیام  خـیرات 88/8/8  رد  توریب  يوضر  باتک  یناـهج  هقباـسم  لّوا  ماـقم  بسک  رد  يو  ّتیقفوم 
.دیامن بسک  ار  لّوا  ماقم  تاقباسم ، نیا  رد  تسناوت  یناریا  کی  هک  دوب  راب  نیلّوا 

، دراد مان  هعیشلا  سراهف  هک  تسا  داتسا  نیا  یـشهوژپ  ياه  ّتیلاعف  رگید  زا  هعیـش  ّیلاجر  بتک  زا  باتک  تشه  هعومجم  يزاسزاب 
هبتر هب  یّطخ  خسن  نایماح  شیامه  نیمهدزای  لصف و  باتک  هرود  نیمهدراهچ  باهش ، هزیاج  هرود  نیلّوا  رد  دنمـشزرا  باتک  نیا 

.دش باختنا  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزیس  هدیزگرب  رثا  ناونع  هب  لاس 1390  رد  تسا و  هتفای  تسد  رترب 

شیب نونکات  وا  .دز  ملق  زین  اهنآ  يارب  یملع ، ياه  ّتیلاعف  رانک  رد  درکن و  شومارف  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  زگره  نایماّدخ  رتکد 
باذج نایب  ناور ، ملق  .تسا  هدومن  بسک  فلتخم  ياه  هراونشج  رد  یّمهم  زیاوج  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتشون  یسراف  باتک  زا 50 

.دشاب یم  راثآ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا  یثیدح  یخیرات -  تادنتسم  اب  ندوب  هارمه  و 

اب ار  ناناوج  ات  دـنک  یم  شالت  دزادرپ و  یم  هعیـش  بتکم  ياه  ییابیز  نایب  هب  زبس » هشیدـنا  هعومجم   » ناونع اب  ناشیا  یـسراف  راثآ 
رتشیب ینید  ياه  هزومآ 
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.تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  قوثو  تاراشنا  تّمه  اب  هعومجم  نیا  .دیامن  انشآ 

هدنسیون بتک 

یسراف بتک 

هراشا

.دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان 

.دشاب یم  لاس 1392  ات  هدش  پاچ  ياه  باتک  تسرهف  نیا 

یبهذم نامر 

ربمایپ یگدنز  ینایاپ  ياهزور  ثداوح  تشهب : رجاهم   - 1

ربمایپ جارعم  ياه  یتفگش  ثداوح و  جارعم :  هصق   - 2

(س) هجیدخ ترضح  یگدنز  همشچ : يوناب   - 3

(س) ارهز ترضح  یگدنز  باتهم : دایرف   - 4

تیالو تقیقح و  زا  عافد  تیباهو -  تاهبش  هب  خساپ  باتهم : ینشور   - 5

(س) همطاف هب  كدف  ششخب  يارجام  سای : نیمزرس   - 6

ریدغ دیع  نامسآ : تسد  يور   - 7

نین�وملا ریما  ترضح  تداهش  باتفآ : توکس   - 8

قدنخ گنج  يارجام  موس : يوزرآ   - 9

هریون نب  کلام  تداهش  يارجام  لوا : سوناف   - 10

.مخ ریدغ  تماما ، ههد  یتسه : ساملا   - 11

(ع) نسح ماما  حلص  يارجام  ییاهنت : رصق  رد   - 12

دعب هب  مود  پاچ  رد  دش ، پاچ  باتک  تفه  رد  لوا  پاچ  رد  باتک  نیا   ) اروشاع هسامح  هب  ون  یهاگن  قشع : رهـش  تفه  : 19-13
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(. دش پاچ  دلج  کی  رد 

لیقع نب  ملسم  تداهش  يارجام  تبرغ : جوا  رد   - 20

(. اروشاع ترایز  حرش   ) دشاب یم  (ع ) نیسح ماما  عوضوم  رد  دیشروخ » رب  مالس   » باتک

(ع) قداص ماما  یگدنز  ثداوح  لحاس : حبص   - 21

(ع) اضر ماما  ترایز  باوث  هام : رادید  تذل   - 22

(ع) نامز ماما  روهظ  ياه  ییابیز  روهظ : ناتساد   - 23

(ع) نامز ماما  تدالو  تابثا  مهدزاود : تقیقح   - 24

(ع) نامز ماما  دالیم  ناتساد  سورع : نیرخآ   - 25

ود نیا  .تسا  هدش  هتشون  روهظ  راظتنا  تلیضف  رد  لد » هتشگمگ   » باتک دشاب و  یم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد » هب  یهار   » باتک
.دشاب یم  (ع ) نامز ماما  عوضوم  رد  زین  باتک 

ینید ياه  هزومآ 

بان دیحوت  یسانشادخ ، اه : یبوخ  يادخ   - 26

ندرک اعد  شور  هار و  دیریگب : سامت  نم  اب   - 27

ادخ اب  تاجانم  شاب : نابرهم  نم  اب   - 28

ادخ اب  تاجانم  نم : بلق  يادخ   - 29

ناربمایپ اب  ادخ  نانخس  تسین : یهار  ادخ  ات   - 30

نموم گرم  ياه  ییابیز  ادخ : شوغآ  رد   - 31

دبس کی   - 32
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نآرق هیآ  لهچ  هب  یهاگن  نامسآ :

(ع) نامز ماما  تفرعم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد : هب  یهار   - 33

اروشاع ترایز  حرش  دیشروخ : رب  مالس   - 34

یسانش ماما  هعماج ، ترایز  حرش  یبآ : نابدرن   - 35

روهظ راظتنا  تلیضف  لد : هتشگمگ   - 36

(ع) تیب لها  هب  تبحم  تیلضف  قشع : نیرت  ینامسآ   - 37

رتهب ییوشانز  یگدنز  ینتشاد : تسود  رسمه   - 38

ردام ردپ و  هب  مارتحا  هدش : شومارف  تشهب   - 39

شناد ملع  شزرا  هدیپس : تمس   - 40

هشیدنا رکف و  شزرا  مینک : رکف  دیاب  ارچ   - 41

ینامداش دنخبل و  شزرا  دینزب : دنخبل  افطل   - 42

مدرم هب  ندرک  کمک  راثآ  ادخ : يدونشخ  زار   - 43

دجسم رد  روضح  تلیضف  میورب : ادخ  غاب  هب   - 44

ادخ ياه  تمعن  رکش  يرازگرکش : زار   - 45

لمع رد  صالخا  راثآ  وت : رطاخ  هب  طقف   - 46

یعامتجا طابترا  نداد ، تسد  راثآ  نداد :  تسد  هزجعم   - 47

یبرع بتک 

 « . دعس تسرهف  قیقحت «   - 49

 « . يریمحلا تسرهف  قیقحت «   - 50

 «. دیمح تسرهف  قیقحت «   - 51
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 «. هّطب نبا  تسرهف  قیقحت «   - 52

 « . دیلولا نبا  تسرهف  قیقحت «   - 53

 « . هیولوق نبا  تسرهف  قیقحت «   - 54

 « . قودصلا تسرهف  قیقحت «   - 55

 « . نودبع نبا  تسرهف  قیقحت «   - 56

« . نینمؤملا ریمأ  بادآ  قیقحت «   - 57

 . هیوضرلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 58

 . ینیسحلا ءاکبلا  یف  حیحصلا   - 59

 . هینیسحلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 60

(. (س همطاف تیب  فشک  یف  حیحصلا   - 61

.رونلا هخرص   - 62

.یلعألا قیفرلا  یلإ   - 63

قوثو رشن 

(. دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان  )

دنچ ره  یمدـق  هک  تسا  دنـسرخ  رایـسب  زورما  درک و  زاـغآ  باـتک  رـشن  هزوحرد  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 1376  زا  قوثو  تاراـشتنا 
نیاو هتشادرب  ناریا  نامزیزعروشک  ناوج  لسن  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  مالـسا و  میلاعت  جیورت  تهج  رد  کچوک 

.دنک شون  هعرج  تریصبو  تفرعم  يایرد  نیا  زا  نانچمه  ار  بدا  ملع و  ناروشیدناو  ناققحم  هک  هدوب  شهار  نیرق  یهلا  قیفوت 

یـصصخت یمومع و  تروص  هب  مالکو  هفـسلف  یعامتجا ،  یقالخا ،  یبهذـم ،  تاعوضوم  رد  رثا  ناونع  زا 350  شیب  رـشن  پاچ و 
.تسا تاراشتنا  نیا  ياه  ششوک  لصاح 

نیا هک  دـشاب  یم  زبس  هشیدـنا  ناونع  تحت  ییاهباتک  هعومجم  دادرارق  قوثو  تاراـشتنا  دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ياـهراک  هلمج  زا 
.مییامن رازاب  هناور  زبس  هشیدنا  ناوع  تحت  باتک  ناونع  متسناوت 48  نوتکات  تسا و  هدش  عورش  لاس 1386  يادتبا  زا  دادرارق 

هراشا نامر  ناتساد و  درکیور  اب  یبهذم  بلاطم  یناور  یگداس و  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  مهم  ياه  یگژیو  زا 
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بذج ار  زیزع  ناناوج  اویش  رایسب  یملق  اب  ینس  هعیش و  بتک  لوا  تسد  عبانم  زا  هدافتسا  بلاطم و  ندوب  دنتسم  هب  هجوت  اب  هک  درک 
.مییامن جیورت  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بان  مالک  هدرک و 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  دیرخ 

0253-77 35 700 سکفلت :

0912 252 58 39 هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  هناماس 

تارایزلا ص لماک  یفاکلا ج 4 ص 553 ، هّنجلا : ضایر  نم  هضور  یتیبو  يربنم  نیب  اـم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق   . 1
يدهـشملا ص نبال  رازملا  لئاسولا ج 10 ص 195 ، كردتـسم  هعیـشلا ج 5 ص 280 ، لئاسو  ص 7 ، ماکحألا ج 6  بیذـهت  ، 51

یف اهـضعب  تایاورلا  تلخادت  دقو   . 2 دـئاوزلا ج 4 ص 9 . عمجم  ص 123 ، ملسم ج 4  حیحـص  ص 397 ، دمحا ج 2  دنـسم  ، 76
 : ...دجسملا یف  مهضعب  مانو  دجـسملا ، یف  هعراش  باوبأ  اهیف  ًاتویب  هدجـسم  یلاوح  اونب  هنیدملا  یلإ  نورجاهملا  مدق  اّمل  ّهنأ  ضعب ،

مالسلا هیلع  نین�وملا  ریمأ  نع   . 3 ربج ص 435 . نبال  نامیإلا  جهن  راونألا ج 39 ص 27 ، راحب  بلاط ج 7 ص 36 ، یبأ  لآ  بقانم 
ّزع هّللا  دارأ  مهباوبأ ، راصنألاو  نورجاهملا  عرـشأو  هباب  عرـشأو  هنیدـملاب  هدجـسم  ینب  اّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ  لاـق :
هللا یلـص  هّللا  لوسر  دجـسم  نع  باوبألا  اوّدس  نأب  هّللا  نع  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لزنف  هلیـضفلاب ، نیلـضفألا  هلآو  دّمحم  هنابإ  ّلجو 
نیب امیف  راونألا ج 39 ص 23 ؛ راحب  ...باوبألا :  ّدـسب  هرمأی  هّللا  لوسر  هیلإ  ثعب  نم  لّوأـف  باذـعلا ، مکب  لزنی  نأ  لـبق  هلآ  هیلع و 
یف سانلا  مّلکت  یّتح  هرتعلا ، الخ  ام  هدجـسم  نم  ساـنلا  هجارخإـف  هعبارلا  اـّمأف  لاـق : هرهاـطلا  هرتعلا  لـئاضف  نم  مالـسلا  هیلع  اـضرلا 

، مکتجرخأو هتکرت  انأ  ام  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  انتجرخأو ! ًاّیلع  تکرت  هّللا ، لوسر  ای  لاـقف : ساـّبعلا  مّلکتو  کـلذ ،
هکرت هّللا  ّنکلو 
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راونألا ج 35 ص 224 راحب  لوقعلا ص 430 ، فحت  اضرلا ج 2 ص 210 ، رابخأ  نویع  قودصلل ص 618 ، یلامألا  ...مکجرخأو : 
اذإ هّللا  لوسر  ای  کیلإ  رظنلا  ّبحُأ  ّینإ  لاقف : ءاج  باّـطخلا  نب  رمع  ّنإ  ّمث   . 4 نیلقثلا ج 2 ص 314 . رون  ریسفت  و ج 39 ص 20 ،
دق لاق : یهجو ، هیلع  عضأ  ام  رادـقمف  لاقف : کلذ ، هّللا  یبأ  دـق  لاقف : اهنم ! کیلإ  رظنأ  هخوخ  یف  یل  ْنذأـف  كّالـصم ، یلإ  تررم 

هدیب یسفن  يذلاو  کل ، نذآ  مل  هربإ  فرط  ردق  َتلق : ولو  کلذ ، هّللا  یبأ  دق  لاقف : ینیع ، هیلع  عضأ  ام  رادقمف  لاق  کلذ ، هّللا  یبأ 
ردـقب الو  ال  لاقف : دجـسملا ، یلإ  اهنم  علّطأ  هخوخ  یل  عد  رمع : لاـقف  راونألا ج 39 ص 23 ؛ راحب  مهتلخدأ : الو  مکتجرخأ  اـنأ  اـم 

راونألا ج 39 ص راحب  بلاط ج 2 ص 38 ، یبأ  لآ  بقانم  ...هربإ :  سأر  الو  لاقف : اهیلإ ، رظنأ  هّوک  یل  عد  رکب : وبأ  لاـقف  هعبـصإ ،
رمأ رظتنأ  تلاقف : هدـعاق ؟ ِکلاب  ام  اـهل : لاـقف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مهب  ّرمف   . 5 ربج ص 443 . نبال  نامیإلا  جـهن  ، 29

، هلوسر مهنم  ینثتـساو  باوبألا  ّدسب  مهرمأ  یلاعت  هّللا  ّنإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  باوبألا ، ّدسب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 
نیبلاطلا ج 5 ص هضور  عومجملا ج 2 ص 161 ، عجار : رثکأ  عالّطالل   . 6 راونألا ج 39 ص 23 . راـحب  ...هّللا :  لوسر  سفن  متنأو 
هّدوملا ج 1 عیبانی  داشرلاو ج 10 ص 423 ، يدهلا  لبس  قشمد ج 42 ص 140 ، هنیدم  خیرات  ریثک ج 1 ص 513 ، نبا  ریسفت  ، 352

هباصإلا ج 4 هباغلا ج 3 ص 214 ، دسُأ  ص 257 ،
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نم هریغو  ساّبعلا  ءاج  هباب ، كرتب  مالسلا  هیلع  یلعل  نذأو  باوبألا  ّدسب  ساّبعلا  رمأ  اّمل   . 7 هیبلحلا ج 3 ص 416 . هریسلا  ص 467 ،
یلإ کلذ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  جرخیو ؟ لخدی  ّیلع  لاب  ام  هّللا ، لوسر  ای  اولاقف : هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ 

ای لاقو : یکبی  ساّبعلا  جرخف  راونألا ج 39 ص 25 ؛ راحب  ...کلذب :  ّلجو  ّزع  هّللا  نع  ینءاج  لیئربج  اذـه  همکح ، هل  اومّلـسف  هّللا ،
بلاط ج 2 یبأ  لآ  بقانم  هنکسأ : هّللا  ّنکلو  هتنکسأ ، الو  َکتجرخأ  ام  لاقف : کّمع !؟ نبا  تنکـسأو  کّمع  تجرخأ  هّللا ، لوسر 

ّنإ لاقو : ربنملا ، دعص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّهنأ  عفار  یبأ  هیاور  یفو   . 8 نامیإلا ص 443 . جهن  راونألا ج 39 ص 28 ، راحب  ص 37 ،
یـسوم یلإ  یحوأ  یلاعت  هّللا  ّنإ  ّیبر ، رمأ  نع  ّالإ  تلعف  ام  هّللاو  اوجرخو ، دجـسملا  یف  ّیلع  نکـس  نأ  مهـسفنأ  یف  نودجی  ًالاجر 

، یـسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  ًاّیلع  ّنأ  هّللا  مکمحر  اوملعاو  هتیّرذو ، نوراه  هیخأ  ریغو  هریغ  بنج  لخدـی  الف  هدجـسم  نکـسی  نأ 
نامیإلا ص 444. جهن  راونألا ج 39 ص 30 ، راحب  بلاط ج 2 ص 40 ، یبأ  لآ  بقانم  ...ًاّیلع :  ناک  ناک  ولو  يدـعب ، ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ 

ِمْجَّنلا َو  : » أرق ّمث  .اهّدس  ّلجو  ّزع  هّللا  لب  اهتحتف ، انأ  امو  اهتددس  انأ  ام  سانلا ، اهّیأ  ای  یملـسألا : هدـیرب  نع  هیآ 41 ، مجن ، هروس   . 9
نامیإلا ص جهن  راونألا ج 39 ص 27 ، راحب  بلاط ج 2 ص 37 ، یبأ  لآ  بقاـنم  یَحُوی : » ٌیْحَو  ـَّالِإ  َوُه  ْنِإ  : » هلوق یلإ  يَوَه ،» اَذِإ 

دجسملا اذه  یف  بنجی  نأ  ٍدحأل  ّلحی  ال  یلع ، ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  يردخلا : دیعس  وبأ   . 10 . 444
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بنج يدجـسم  لخدـی  نأ  ّلحی  الو  هیاور : یفو  .كریغو  يریغ  هّمُألا  هذـه  نم  ٍدـحأل  ّلحی  ال  یلع ، ای  هیاور : یفو  .كریغو  يریغ 
َّلَـض اَـم  : » لزنف هنتخ ! رمأ  یف  يوغو  ّلـض  دـقل  نوقفاـنملا : لاـقف  ماـشلا  وحن  هدـیب  راـشأو  اـنهف  ءاـش  نمف  هتیّرذ ، ریغو  هریغو  يریغ 
رخآ یف  ناک   . 11 نامیإلا ص 445 . جهن  راونألا ج 39 ص 30 ، راحب  بلاط ج 2 ص 40 ، یبأ  لآ  بقانم  يَوَغ : » اَم  ْمُُکبِحاَـص َو 

نب کـلملا  دـبع  ماـّیأ  یلإ  هتیب  یف  هدـلوو  ّیلع  لزی  ملف  هنوک ، یلع  یقبو  رهـشأو ، ّحـصأ  لّوـألاو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  رمع 
یبأ لآ  بقانم  ...دجـسملا :  یف  داُزی  نأ  دیری  ّهنأ  رهاظتو  رادلا ، مدـهب  رمأو  ظاتغاو ، کلذ  یلع  موقلا  دـسحف  ربخلا ، فرعف  ناورم ،

تلقف نابأ : لاقف  .نابرقلا  بّرقُأ  یّتح  نیّکـسلاو  رامحلا  تاه  ینب ، ای  لاـقف :  . 12 راونألا ج 39 ص 29 . راحب  بلاط ج 2 ص 38 ،
ای لاقف : نیّکسلاو ، رامحلاب  مالغلا  ءاجف  لاق : .هنفدیو  هزّهجیف  هلمحی  ّمث  هحبذی  نأ  دارأ  لاق : نیّکسلاو ؟ رامحلاب  دارأ  ام  ریـصب : یبأل 
اَم ْلَْعفا  َِتبَأاَی  : » لاق يرت ؟ اذام  رظناف  کحبذب ، ینرمأ  دق  هّللا  ّنإ  وه ! هّللاو  تنأ  ینب  ای  وه ، نیأ  ملعی  ّکبر  لاق : نابرقلا ؟ نیأ  ِتبأ ،
عم قاثولا  ینب ، ای  لاق : یقاثو ، ّدشو  یهجو  رّمخ  ِتبأ ، ای  لاق : حبذلا  یلع  مزع  اّملف  لاق : َنیِِرباَّصلا .» َنِم  هّللا  َءآَش  نِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت 

یفاصلا ج 6 ص ریسفتلا  هعیشلا ج 10 ص 349 ، ثیداحأ  عماج  یفاکلا ج 4 ص 208 ، ...مویلا :  کیلع  امهعمجأ  هّللاو ال  حـبذلا !
هل رهظ  اهدنعو   . 13 یبوقعیلا ج 1 ص 27 . خیرات  عجارو  نیلقثلا ج 4 ص 426 ، رون  ریسفت  ، 195

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


رامجلا ّنإ  هعیـشلا ج 11ص 237 ؛ لئاسو  راونألا ج 12 ص 127 ، راـحب  یّمقلا ج 2 ص 224 ، ریـسفت  ...حـبذلاب :  هرمأ  ّمث  سیلبإ ،
 . 14 راونألا ج 12 ص 102 . راـحب  دانـسإلا ص 147 ، برق  ...سیلبإ :  هل  زرب  رعاشملا  میهاربإ  يَرأ  نیح  لـیئربج  ّنـأل  تَیمُر  اـّمنإ 

هعیشلا ج 5 لئاسو  ماکحألا ج 5 ص 274 ، بیذهت  یفاکلا ج 4 ص 519 ، ّیبن : فلأ  هیف  یّلـص  دق  ّهنإف  ...فیخلا  دجـسم  یف  ِّلص 
اهّیا اهیف : لاق  مث  ...هعماج  هالصلا  يدانو  هلخدف  فیخلا ، دجسم  یلإ  ءاجف  ...قیرشتلا  ماّیأ  نم  موی  رخآ  یف  ناک  اّملف   . 15 ص 268 .

لقثلاو هب ، او  کسمتف  مکیدیاب ، فرط  ّلجو و  ّزع  هّللا  دیب  فرط  ّلجو ، ّزع  هّللا  باتک  ربکألا  لقثلا  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ّینإ  سانلا 
هیلع نوـکی  جرخ  اذإ  مئاـقلا  ّنإ   . » 16 ص 129 . راونألا ج 37  راـحب  ص 242 ، لامعألا ج 2  لاـبقإ  ...ینیب : لـهأ  یترتع  رغـصألا 
اّمل میهاربإ  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمإلا   . 17 ص 464 . نیلقثلا ج 2  رون  ریـسفت  نیدـلا ص 143 ، لاـمک  ...فسوی :»  صیمق 

یفاکلا ج 1 تاجردلا ص 209 ، رئاصب  درب :» الو  ٌّرح  هعم  هّرـضی  ملف  هاّیإ ،  هسبلأف  هّنجلا ، بایث  نم  ٍبوثب  لیئربج  هاتأ  رانلا ،  تدقوُأ 
عئارشلا ج 1 ص 53، للع  هلآو :» دّمحم  یلإ  یهتنا  دقف  هریغ ،  وأ  ًاملع  ثرو  ّیبن  ّلکو  : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا   . 18 ص 232 .

هبیغلا نیدـلا ص 143 ، لاـمک  یـسوم :» اـصع  هعمو  فسوی  صیمق  هیلع  نوکی  جرخ  اذإ  مئاـقلا  ّنإو   . » 19 نیدـلا ص 142 . لامک 
نیح اهتئیهک  ءارضخ  یهو  : » مالسلا هیلع  رقابلا  مامإلا   . 20 راونألا ج 52 ص 12 . راحب  یسوطلل ص 266 ،
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«: رمؤت ام  عنصتو  : » مالـسلا هیلع  رقابلا  مامإلا   . 21 هرصبتلاو ص 116 . همامإلا  تاجردلا ص 203 ، رئاصب  ...اهترجـش :»  نم  تعُزتنا 
یفاکلا ج 1 ص 231، ...تقطُنتسا :» اذإ  قطنتل  اّهنإو  : » مالسلا هیلع  رقابلا  مامإلا  راونألا ج 26 ص 219 ؛ راحب  صاصتخالا ص 270 ،
«: َنوُِکفْأَـی اَـم  ُفَْقلَت  َیِه  اَذِإَـف  َكاَـصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  یَـسُوم  َیلِإ  آَْـنیَحْوَأَو   . » 22 ص 219 . راونـألا ج 26  راـحب  صاـصتخالا ص 270 ،
ام فقلت  فقـسلا ...  یف  يرخُألاو  ضرـألا  یف  امهادـحإ  ناتبعـش ، هل  حـتفی  مالـسلا ...« : هیلع  رقاـبلا  ماـمإلا   . 23 (. 117 فارعألا ، )

هیلع رقابلا  مامإلا   . 24 راونألا ج 52 ص 318 . راـحب  هرـصبتلاو ص 116 ، همامإلا  تاجردـلا ص 203 ، رئاصب  اهناسلب : »...  نوکفأـی 
راونألا راحب  هرصبتلاو ص 116 ، همامإلا  تاجردلا ص 203 ، رئاصب  ...یسوم :»  عنصی  ناک  ام  اهب  عنصی  انمئاقل ، تّدعُأ  مالـسلا ...« :
یّیـصو کلعجی  نأ  ّیبر  تلأسو  ...کنیبو  ینیب  یلاوی  نأ  ّیبر  تلأس  ّینإ  یلع ، ای  یلعل : لاق  دـیدق  لزن  اّـمل   . 25 ج 52 ص 318 .

مّلسو راونألا ج 36 ص 100 ؛ راحب  بلاط ج 2 ص 166 ، یبأ  لآ  بقاـنم  دیفملل ص 279 ، یلامألا  یفاکلا ج 8 ص 378 ، لعفف :
لیئربج اذـه  یلع ، ای  لاقف : ه�ورلا ، ّسحأ  الو  مالکلا  عمـسأ  هّللا ، لوسر  ای  مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف  نین�وملا ، هرمإب  یلع  یلع  لیئربج 
یلامألا ...هّللا : دـمحف  هباحـصا  هعامجب  مالـسلا  هیلع  هّللا  لوسر  جرخ  دـغلا  نم  ناک  املف  ...یندـعو  ام  قیدـصتب  ّیبر  لِبق  نم  یناتأ 

نمیأ ّمُأ  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناکو   . 26 نیلقثلا ج 1 ص 654 . رون  ریسفت  راونألا ج 37 ص 111 ، راحب  قودصلل ص 436 ،
لاّمعلا ج 12 ص 146، زنک  ریغصلا ج 1 ص 247 ، عماجلا  یّمُأ : دعب  یّمُأ 
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بیذهت ص 368 ، هباـصإلا ج 8  ص 329 ، لاـمکلا ج 35  بیذـهت  ص 567 ، هباـغلا ج 5  دـسُأ  جقـشمد 8ص 51 ، هنیدم  خیرات 
هیبلحلا هریسلا  عامسألا ج 6 ص 340 ، عاتمإ  هیاهنلاو ج 5 ص 347 ، هیادبلا  تایفولاب ج 10 ص 74 ، یفاولا  جلامکلا 12 ص 408،
مکاحلل كردتسملا  هّمُأ : ای  نمیأ : ّمُأل  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک  يوونلل ج 16 ص 9 ؛ ملسم  حرش  ج 1 ص 172 ،
تناـکو هّکم ، یلإ  نمیأ  ّمُأ  هـب  تـعجرف   . 27 ص 224 . ءالبنلا ج 2  مـالعأ  ریـس  ص 223 ، يربکلا ج 8  تاـقبطلا  ص 63، ج 4 
داشرلاو يدهلا  لبس  عامسألا ج 4 ص 95 ، عاتمإ  يربکلا ج 1 ص116 ، تاـقبطلا  ...نمیأ :  ّمُأ  هّمُأ  نم  هّللا  لوسر  ثروو  هنـضحت ،

ریغـصلا ج 2 عماجلا  نمیأ : ّمُأ  جّوزتیلف  هّنجلا  لـهأ  نم  هأرما  جّوزتی  نأ  هّرـس  نَم   . 28 راونألا ج 15 ص 116 . راحب  ج 2 ص 121 ،
ءالبنلا مالعأ  ریس  قشمد ج 4 ص 303 ، هنیدم  خیرات  يربکلا ج 8 ص 224 ، تاقبطلا  ، 146 لاّمعلا ج 12 ص 145 ، زنک  ص 608 ،

یّتح رکب  ابأ  ای  ُدهـشأ  ال  لاقف : هّدوملا ج 2 ص 101 ؛ عیباـنی  هعیـشلا ج 3 ص 555 ، نایعأ  هباـصإلا ج 8 ص359 ، ص 224 ، ج 2 
لهأ نم  هأرما  نمیأ  ّمُأ  ّنإ  لاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنأ  ملعت  تسلأ  هّللاـب  كدـشنأ  هّللا ،  لوسر  لاـقامب  کـیلع  ّجـتحا 

نیلقثلا ج رون  ریسفت  یّمقلا ج 2 ص 155 ،  ریسفت  راونألا ج 29 ص 128 ،  راحب  جاجتحالا ج 1 ص 122 ،  ...یلب :  لاقف : هّنجلا ؟ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نع  هدراولا  تایاورلا  عجارو  4 ص186 ، 
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قشمد ج 4 هنیدم  خیرات  يربکلا ج 8 ص 224 ،  تاقبطلا  ...نمیأ :  ّمُأ  جّوزتیلف  هّنجلا  لهأ  نم  هأرما  جّوزتی  نأ  هّرس  نَم  ظفللا : اذهب 
حئارجلاو ج 1 ص جئارخلا  هّنجلا : لهأ  نم  هأرما  نمیأ  ّمُأ  ّنإ  هباصإلا ج 8 ص 359 ؛  ءالبنلا ج 2 ص224 ،  مالعأ  ریس  ص 302 ، 
يربکلا ج 8 ص تاقبطلا  یتیب : هّیقب  هذه  لاق : اهیلإ  رظن  اذإ  ناکو   . 29 صاصتخالا ص 183 . 2 ص 405 ،  جیفاکلا عجارو :   ، 113
هیاهنلاو ج 5 ص 347، هیادبلا  لیذملا ص 107 ، لیذ  نم  بختنملا  هباصإلا ج 8 ص359 ، ءالبنلا ج 2 ص 224 ، مالعأ  ریس  ، 224

یلع حتف  اّمل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ   . 30 مکاحلل ج 4 ص 63 . كردتسملا  جاجتحالا ج 1 ص 98، عامسألا ج 6 ص 340 ، عاتمإ 
راحب یفاکلا ج 1 ص 543 ،  مه : ...؟  نَم  هّللا  لوسر  ِردـی  ملف  «، ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَء  َو   » هّیبن یلع  هّللا  لزنأف  ...اهالاو  امو  كدـف  هّیبن 
لزنم یف  ًاـموی  تنک  ّینأـب   . 31 ص 186 .  یفاصلا ج 3  ریـسفتلا  هعیـشلا ج 8 ص606 ،  ثیداحأ  عماـج  ص 156 ،  ج 48  راونألا 

ءارهزلا همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  ...دّمحم :  ای  لاقو : لیئربج  لزنف  سلاج ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرو  مالـسلااهیلع  همطاف 
 ، یسولآلا ج 15 ص 62 ریـسفت  روثنملا ج 4 ص 177 ،  ّردـلا  یناکـسحلل ج 1 ص 441 ،  لیزنتلا  دهاوش  عجارو  ؛  ص 85 ج 12 

یفاکلا ج 1 ص عجار :  . 32 جلاّمعلازنک 3 ص 767 . عجارو  یلعی ج 2 ص 334 ؛  یبأ  دنسم  دئاوزلا ج 7 ص 49 ،  عمجم  عجارو :
قودصلل یلامألا  ، 543
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دـشرتسملا ص 501، ص 148 ، ماـکحألا ج 4  بیذـهت  لوـقعلا ص 430 ، فـحت  ص 211 ، اـضرلا ج 2  راـبخأ  نویع  ص 619 ،
119 ، 113 ، 107 جراونألا 21 ص 23 و ج 25 ص 225 و ج 29 ص 105 ، راحب  دوعسلا ص 101 ، دعس  جاجتحالا ج 1 ص 121 ،

یفوکلا تارف  ریسفت  ، 255 یّمقلا ج 2 ص 18 ، ریسفت  یشایعلاریسفت ج 2 ص 287 ، ، 212 و ج 48 ص 157 و ج 93 ص 1999 ،
یفطصملا هراشب  نیلقثلا ج 3 ص 186 ، رون  ریـسفت  یفاصلا ج 3 ص 186 ، ریـسفتلا  نایبلا ج 6 ص 243 ، عمجم  ریـسفت  ص 236 ،

هّمغلا ج 2 ص فشک  رمتوـم  ص 90 ، همامإلا ج 4  یف  یفاـشلا  ءایبنألا ص 345، صـصق  ص 209 ، يرولا ج 1  مـالعأ  ص 353 ،
هغالبلا ج 16 ص جهن  حرش  یلعی ج 2 ص 334 ، یبأ  دنسم  دئاوزلا ج 7 ص49، عمجم  هعیشلا ج 8 ص 606 ، ثیداحأ  عماج  ، 105

بابل ص 177 ، روثنملاّردلا ج 4  ص 39 ، ریثک ج 3  نبا  ریـسفت  ص 442 ، لیزنتلادـهاوش ج 1  ص 767 ، لاّـمعلا ج 3  زنک  ، 268
رکذ  . 33 لادتعالا ج 3 ص135 . نازیم  يدع ج 5 ص 190 ، نبال  لماکلا  یناکوشللریدقلا ج 3 ص 224، حتف  لوقنلا ص 136 ،

کتمومع یلإ  مق   . 34 راونألا ج 16 ص 9 . راحب  هّمغلا ج 2 ص 131 ، فشک  یکبف : ...ًاـموی  هجیدـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
راونألا راحب  ...ّرـسف :  تاعناصملاو ، ایادهلاب  کل  موقأ  انأو  يدـنع ، وهف  رهملا  هرثک  نم  فخت  الو  یبأ ، نم  کل  ینوبطخی  مهل  لقو 

یفاکلا ج 5 ص اهلام : یف  رهملا  اهنامضو  ًادّمحم  اهلوبقب  اهیلع  اودهشا   . 35 ج 16 ص 69 .
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، یبأ نم  کل  ینوبطخی  مهل  لقو  کتمومع  یلإ  مق   . 36 هعیشلا ج 20 ص 113 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 16 ص 14 ، راحب  ، 375
همطاف ِطـعا   . 37 ص 69 . راونألا ج 16  راحب  ..رـسف : تاعناصملاو  ایادـهلاب  کل  موقأ  اـنأو  يدـنع ، وهف  رهملا  هرثک  نم  فخت  ـالو 

ءافأ دـق  هّللا  ّنإ  هّیُنب ، ای   . 38 راونألا ج 29 ص 118 . راحب  بلاط ج 1 ص 123 ، یبأ  لآ  بقانم  اـهّمُأ : نم  اـهثاریم  نم  یهو  ًاکدـف 
ج 29 ص و  ص 378  راونألا ج 17  راحب   : ...ءاشأ ام  اهب  لـعفأ  نیملـسملا ، نود  هّصاـخ  هل  یهف  اـهب ، هّصتخاو  َكدـفب  ِکـیبأ  یلع 

ِكوعنمیف ًهَّبُس  ِکیلع  اهولعجی  نأ  هرکأ  لاقف : کل ، یلامو  یسفن  نم  یب  یلوأ  تنأ  ّیح ، تنأو  ًاثدح  اهیف  ثدحأ  تسل   . 39 . 116
باتک بتکو   . 40 راونألا ج 29ص 118 . راـحب  بلاط ج 1 ص 123 ، یبأ  لآ  بقانم  كرمأ : اهیف  ذـفنا  تلاقف : يدـعب ، نم  اـهاّیإ 

راحبلا ج 8ص 152. هنیفس  كردتـسم  هّللا : لوسرل  ًیلومو  نمیأ  ّمُأو  کلذ  مالـسلا  هیلع  دهـشو  میدأ ، یف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هلحنلا 
...همطاـف یف  لوـقی  هـّللا  لوـسر  نـم  ِتعمــس  کـّنإ  نـمیأ ، ّمُأ  اـی  رکب : وـبأ  لاـقف  مالــسلا ، هـیلع  ّیلعو  نـمیأ  ّمُأــب  تءاــجف   . 41

نادلبلا ج 4 مجعم  ...هریثک :  لیخنو  هراّوف  نیع  اهیفو  ...ناموی  هنیدملا  نیبو  اهنیب  زاجحلاب  هیرق  كدـف :  . 42 صصاصتخالا 183 .  .:
لاصخلا ص ...هلوسرو :  هّللا  هّبحی  راّرفب ، سیل  ًالجر  ًادغ  هیارلا  ّنیطعأل  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقف   . 43 ص 238 .

ریدغلا راونألا ج 21 ص 3 ،  راحب  جاجتحالا ج 2 ص 64 ،  داشرإلا ج 1 ص 64 ،  جرابخألا 2 ص 192 ،  حرش   ، 555
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یئاسنللهباحصلا لئاضف  ملسم ج 5 ص 195 ،  حیحص  يراخبلا ج 4 ص 207 ،  حیحص  دمحأ ج 4 ص 52 ،  دنسم  ج 3 ص 22 ، 
 ، ص 467 لاّـمعلازنک ج 10  ص 36 ،  ریبـکلا ج 7  مجعملا  ص 213 ،  يراقلا ج 14  هدـمع  يرابلا ج 6ص 90 ،  حـتف  ص 16 ، 

هیلع ّیلع  لاـقف   . 44 ریثک ج 3 ص353 . نبـال  هّیوبنلا  هریـسلا  ص 5 ،  دادغب ج 8  خـیرات  ص 115 ،  يراخبلل ج 2  ریبکلا  خـیراتلا 
 ، نیظعاوـلا ص 130 هضور  ص 87 ،  راطوألا ج 8  لین  ...هلتقف :  بحرم  سأر  برـضو  ...هردـیح  یّمُأ  ینتّمـس  يذـلا  انأ  مالـسلا :

جئارخلا یـسوطلل ص 4 ،  یلامألا  ص 127 ،  داـشرإلا ج 1  نامعنلا ص 149 ،  یـضاقلل  رابخألا  حرـش  نیّیبلاطلا ص 14 ،  لـتاقم 
دمحأ ج 4 ص دنسم  راونألا ج 21 ص 4 و 9 و 15 و 18 ،  راحب  بلاط ج 2 ص 305 ،  یبأ  لآ  بقانم  حئارجلاو ج 1 ص 218 ، 
ناّبح ج 15 ص نبا  حیحـص  يرابلا ج 7 ص 376 ،  حـتف  مکاحلل ج 3 ص 39 ،  كردتـسملا  ملسم ج 5 ص 195 ،  حیحـص   ، 52
 ، لاّمعلا ج 10 ص 467 زنک  هغالبلا ج 19 ص 127 ،  جهن  حرش  باعیتسالا ج 2 ص 787 ،  ریبـکلا ج 7 ص 18 ،  مجعملا   ، 382

خیرات  ، يربکلا ج 2 ص 112 تاقبطلا  یسولآلا ج 1 ص 312 ،  ریسفت  يوغبلا ج 4 ص 195 ،  ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 50 ،  ریسفت 
خیرات قشمد ج 42 ص 16 ، 
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 ، هیاهنلاو ج 4 ص 213 هیادـبلا  یبهذلل ج 2 ص409 ،  مالـسإلا  خیرات  خـیراتلا 2 ص 220 ،  یف  لماکلا  ج 2 ص 301 ،  يربطلا 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّنإ   . 45 هّدوملا ج 1 ص155 . عیبانی  هّمغلا ج 1 ص 214 ،  فـشک  یمزراوخلل ص 37 ،  بقانملا 

يربطلا ج 2 خیرات  عجارو : هجام ج 2 ص 952 ،  نبا  ننس  مهس : لجارللو  نامهس ، سرفللو  مهسأ ، هثالث  سرافلل  ربیخ  موی  مهـسأ 
لهأ عمس  اّملف   . 46 رثألا ج 2 ص 144 . نویع  ماشه ج 3 ص 810 ،  نبال  هّیوبنلا  هریسلا  هیاهنلاو ج 4 ص 230 ،  هیادبلا  ص 306 ، 

راونألا راحب  بلاطیبأ ج 1 ص 167 ،  لآ  بقانم  ...باوثأب :  مهرتسی  نأ  هنولأسی  ّیبنلا  یلإ  دوعـسم  نب  هصیحم  اوثعب  مهتّـصق  كدف 
دبع نبال  راکذتسالا  دوبعملا ج 8 ص 175 ،  نوع  كدفو ص 99 ،  هفیقسلا  عامسألا ج 1 ص 325 ؛  عاتمإ  عجارو  ج 21 ص 25 ؛ 
هّللا کّصخ  ام  یلإ  رظنا  دّمحم ، ای  لیئربج : لاقف   . 47 ج�اّطوملا 2 ص 893 . باتک  نادلبلا ج 1 ص 36 ،  حوتف  ّربلا ج 8 ص 246 ، 

راونألا ج 21 راحب  يرولا ج 1 ص 209 ،  مالعإ  صربحملا 121 ،  باتک  نیلقثلا ج 5 ص 277 ؛  رون  ...سانلا :  نود  هکاـطعأو  هب 
ص 123، بلاـط ج 1  یبأ  لآ  بقاـنم  مالــسلااهیلع : همطاـفل  لاـملا  اذــه  ّنأ  مهربـخأو  اـهلزنم  یلإ  ساـنلا  عـمجف   . 48 ص 23 .

تارف ریـسفت  اًریِـسَأ :» اًمِیتَی َو  اًنیِکْـسِم َو  ِبُح  ِهّ یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  : » هیآلا هذـه  مهیف  هّللا  لزنأـف   . 49 ص 118 . ج 29  راونألاراحب 
: عجارو یفوکلا ص 528 ،

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


بقانملا ص 351 ، هیاهنلاو ج 5  هیادـبلا  هباغلا ج 5 ص530 ، دـسُأ  ص 253 ، راونـألا ج 30  راـحب  ص 398 ، یّمقلا ج 2  ریـسفت 
ریسفت ص 98 ، یبلعثلاریسفت ج 10  ص 279 ، هّدوملا ج 1  عیباـنی  ص 649 ، ریثک ج 4  نبـال  هیوبنلا  هریـسلا  ص 272 ، یمزراوخلل 

هیلع هللا  یلص  دّمحم  كّدج  بهو  دقو   . 50 روثنملا ج 6 ص 299 . ّردلا  یبطرقلا ج 19 ص 130 ، ریسفت  یناعمسلا ج 6 ص 116 ،
هعبرأ يراصنألا  داّمح  نب  هّللا  دبع  خیـشلا  هیاور  یف  اهلْخَد  ناکو  هبهاوم ، هلمج  نم  یلاوعلاو  ًاکدف  مالـسلااهیلع  همطاف  کّمُأ  هلآ  و 

 . 51 نازحـألا ص 179 . تیب  هّجحملا ص 123 ،  فشک  رانید : فلأ  نوعبـس  هریغ  هیاور  یفو  هنـس ، ّلک  یف  راـنید  فلأ  نورـشعو 
راونألا راحب  بلاط ج 1 ص 123 ، یبأ  لآ  بقانم  اهتوق : هنم  ذـخأتو  کلذـک  هنـس  ّلک  ناکو  مهیف  هّقرفف  ...اهلزنم  یلإ  سانُأ  عمجف 

بلاـطیبأ نب  ّیلع  نـب  نیـسحلل  لاـق  هـّنأ  هـهجو  هـّللا  ضّیب  يدـسألا  رهاـظم  نـب  بیبـح  نـع  اـنل  يور  دـق   . » 52 ص 118 . ج 29 
مّلعنف نامحرلا ، شرع  لوح  رودن  رون  حابشأ  اّنک  لاق : مالسلا ؟ هیلع  مدآ  ّلجو  ّزع  هّللا  قلخی  نأ  لبق  متنک  ءیـش  ّيأ  مالـسلاامهیلع :

هحیبستو هّللا  هفرعم  یلإ  اودتها  انبو  « ؛ راونألا ج 57 ص311 راحب  عئارشلا ج 1 ص 23 ، للع  دیمحتلاو :» لیلهتلاو  حیبستلا  هکئالملا 
راونألا ج 18 ص 346 راحب  نیدلا ص 255 ، لامک  اضرلا ج 2ص 237 ، رابخأ  نویع  عئارشلا ج 1 ص 5 ، للع  هدیجمتو :» هلیلهتو 

مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ...هکئالملا :»  فلتخمو  هلاسرلا ، عضومو  هّوبنلا ، تیب  لهأ  ای  مکیلع  مالسلا   . » 53 و ج 26 ص 336 .
هیقفلا هرضحی  نم ال  باتک  ج 1 ص 305 ،
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راونألا ج راـحب  يدهـشملا ص 523 ، نبال  رازملا  ص 309 ، هعیـشلا ج 14  لئاسو  ص 95 ، ماکحألا ج 6  بیذـهت  ج 2 ص609 ،
یف مالـسلا ، مهیلع  دّمحم  نب  رفعج  نع  هّدـج  نع  هیبأ ، نع  اضرلا ، نع   . » 54 هعیـشلا ج 12 ص 298 . ثیداحأ  عماج  99ص 127 ،

هعـست همحر ، هئم  قلخ  هّللا  ّنإ  امهیلع ، هّللا  تاولـص  هّیـصوو  هّللا  ّیبن  همحرلاب  ّصتخملا  لاق : «، ُءآَشَی نَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  هّللا  َو  : » هلوق
«: نیدوجوملارئاس یلع  هدحاو  همحرو  امهترتعو ، مالـسلا  هیلع  ّیلعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحمل  هروخذـم  هدـنع  همحر  نوعـستو 

هدی عفار  وهو  ٍلجرب  مالسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  نارمع  نب  یسوم  ّرم  لاق : نیـسحلا  نب  یلع  نع   . » 55 راونألا ج 24 ص 62 . راحب 
كدبع اذه  ّبر ، ای  لاقف : ءامسلا ، یلإ  هدی  عفار  وهو  هیلإ  عجر  ّمث  ماّیأ  هعبس  باغف  هتجاح  یف  یسوم  قلطناف  هّللا ، وعدی  ءامسلا  یلإ 

یّتح یناعد  ول  یـسوم ، ای  هیلإ : هّللا  یحوأف  لاق : .هل  بیجتـستال  ماّیأ  هعبـس  ذـنم  هرفغملا  کلأسیو  هتجاح  کلأسی  کیلإ  هیدـی  عفار 
كردتسم نساحملا ج 1 ص 224 ، هترمأ :» يذلا  بابلا  نم  ینیتأی  یّتح  هل  تبجتـسا  ام  هناسل ، عطقنی  وأ  هادی  عطقنت  وأ  هادی  طقـست 

تیب لهأ  ای  مکیلع  مالـسلا   . » 56 راونألا ج 2 ص 263 و ج 13 ص 355 . راـحب  هینـسلا ص 70 ، رهاوجلا  ج 1 ص 157 ، لئاسولا 
ممُألا هداقو  مرکلا ، لوصأو  ملحلا  یهتنمو  ملعلا ، ناّزخو  همحرلا  ندـعمو  یحولا ، طبهمو  هکئالملا  فلتخمو  هلاسرلا ، عضومو  هّوبنلا 
نیّیبنلا هلالـسو  نامحرلا ، ءانمُأو  نامیإلا  باوبأو  دالبلا ، ناـکرأو  داـبعلا  هساـسو  راـیخألا ، مئاـعدو  راربـألا  رـصانعو  معنلا ، ءاـیلوأو 

نم ال باتک  مالسلا ج 1 ص 305 ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ...هتاکربو :»  هّللا  همحرو  نیملاعلا ، ّبر  هریخ  هرتعو  نیلسرملا ، هوفـصو 
هرضحی
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راونألا راحب  يدهشملا ص 523 ، نبال  رازملا  هعیشلا ج 14 ص 309 ، لئاسو  ماکحألا ج 6ص 95 ، بیذهت  هیقفلا ج 2 ص 609 ،
راونألا ج 4 ص راحب  دیحوتلا ص 166 ، هّللا :» بزح  انتعیـشو  نحنف   . » 57 هعیشلا ج 12 ص 298 . ثیداحأ  عماج  ج 99 ص 127 ،

تردحناو ردحنا  اذإ  اهیلع ، ٌمئاق  هّللا  دبع  وبأو  افصلا  یلع  تنک  لاق : لاّبنلا ، ریشب  نع  کلملا  دبع  نع   . » 58 20 و ج 24 ص 213 .
هیلع تفخ  یّتح  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأاومحزف  لبإ ، یلعو  ٍلیخ  یلع  هدـنج  هعمو  هتزامج  یلع  قیناودـلا  وبأ  لبقأو  لاق : .هرثأ  یف 

ءا�وهو کضرأ  یف  کقلخ  ریخو  كدـبع  ّبر ، ای  یـسفن : یف  تلقف  : لاق .يدـیب  هنیبو  مهنیب  نوکأو  یـسفنب  هیقأ  تلبقأف  مهلیخ ، نم 
هیفاو هیقاو  هّللاو  اذإف  لاق : .رظنتل  کفرط  عفرا  لاق : کیّبل ، تلق : ریـشب ! ای  لاقو : َّیلإ  تفتلاف  لاق : .هنوبتعی  اوناک  دـق  بـالکلا  نم  ّرش 
رشع هّتسلا  لوصُألا  انربصف :» ربصن  نأ  انرمُأ  اّنکلو  يرت ، ام  انیطعُأ  ّانإ  ریـشب ، ای  لاقف : لاق : .هفـصأ  نأ  تیـسع  اّمم  مظعأ  هّللا  نم  خ د 

هئم هنیدـملاو  هّکم  لوح  نکـسی  نّممو  بارعـألا  نمو  هباحـصلا  نم  هعم  ناـک   . 59 ص 453 . لئاسولا ج 9  كردتـسم  ص 100 ،
هفحجلا نیبو  اهنیب  هنیدـملاو ، هّکم  نیب  عضوم  دـیُدق :  . 60 راونألا ج 37 ص 150 . راـحب  هّیوقلا ص 183 ، ددعلا  ...ًافلأ :  نورـشعو 

یلعل لاق  دیدق  لزن  اّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ   . 61 هیّکملا ص 320 . هلحرلا  یف  هیکسملا  هحفنلا  ًالیم : نورـشعو  هعبس 
هناحبـس هّللا  لزنأف  ...لعفف  کنیبو  ینیب  یخاوی  نأ  ّیبر  تلأسو  لعفف ، کنیبو  ینیب  یلاوی  نأ  ّیبر  تلأس  ّینإ  یلع ، ای  مالـسلا : هیلع 

َْکَیلِإ َو یَحُوی  اَم  َضَْعب  ٌكِراَت  َکَّلَعَلَف  : » یلاعتو
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: هیلع هّللا  لزنأف  نیلقثلا ج 7 ص 342 ؛ رون  ریـسفت  یشاّیعلا ج 2 ص 141 ، ریسفت  یفاکلا ج 8 ص 378 ، َكُرْدَـص :» ...  ِِهب  ٌِقئآَـض 
ًاعفار هتالص  رخآ  یف  نین�وملا  ریمأل  مالـسلا  هلآو  هیلع  هّللا  لوسر  اعدو  لاق : هیآلا ، رخآ  یلإ  َْکَیلِإ ،» یَحُوی  اَم  َضَْعب  ٌكِراَت  َکَّلَعَلَف  »

َّنِإ : » هّللا لزنأف  نیقفانملا ، رودـص  یف  همظعلاو  هبیهلاو  نین�وملا ، رودـص  یف  هّدوملا  یلعل  به  ّمهّللا  لوقی : ساـنلا ، عمـُسی  هتوص  اـهب 
ریـسفت ًاّدُّل :» ًامْوَق  ِِهب  َرِذـُنت  َنیِقَّتُْملا َو  ِِهب  َرِّـشَُبِتل  َِکناَِسِلب  ُهاـَنْرَّسَی  اَـمَّنِإَف  ادُو *  ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَماَء َو  َنیِذَّلا 

موی هفرعب  عادوـلا  هّجح  یف  ناـکو   . 62 ص 343 . نیلقثلا ج 2  رون  ریـسفت  ص 354 ، راونألا ج 35  راـحب  ص 142 ، ج 2  یشاّیعلا 
يراقلا ج هدمع  نایبلا ج 6 ص 105 ، عماج  نایبلا ج 3 ص 273 ، عمجم  ریسفت  عجارو : هماَُدق ج 2 ص 194 ، نبال  ینغملا  هعمجلا :

امک دحألا ، موی  هّجحلا  يذ  رشع  نماثلا  ریدغلا  موی  نوکی  اذه  یلع  ًءانب  ّهنأب  ریبخ  تنأو  يذمرتلا ج 4 ص 316 ، ننس  18 ص 199 ،
نورشعو هئم  هنیدملاو  هّکم  لوح  نکسی  نّممو  بارعألا  نمو  هباحصلا  نم  هعم  ناک   . 63 ریدغلا ج 1 ص 42 . شماه  یف  هیلإ  ریشُأ 

ریدـغلا ج 4 ص 302، هَفحُجلا : نم  لایمأ  هثالث  یلع  ّمخ  ریدـغ   . 64 راونألا ج 37 ص 150 . راحب  هّیوقلا ص 183 ، ددـعلا  ...ًافلأ :
ریدغ عضوم  ّمخ :  . 65 سورعلا ج 16 ص 225 . جات  غاّبـصلا ج 1 ص 245 ، نبال  هّمهملا  لوصفلا  يراقلا ج 2 ص 218 ، هدـمع 

لایمأ هثالث  یلع  وه  لیقو : ...اهئاقنل  کلذب  تیّمُس  اّهنأکف  هتسنک ، يأ  تیبلا  تممخ  نم  ّمخ ،
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ص 70، جاجتحالا ج 1  ...راـهنلا :  نم  تضم  تاـعاس  سمخ  یلع  لـیئربج  هاـتأ   . 66 ص 389 . نادـلبلا ج 2  مجعم  هَفحُجلا : نم 
هیلع لزن  عادولا ، هّجح  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لزن   . 68 . 67 هدئام :  . 67 راونألا ج 37 ص 203 . راحب  نیقیلا ص 346 ،

حئارجلاو ج 2 جئارخلا  رابخألا ج 2 ص 347 ، حرش  یفاکلا ج 1 ص 295 ،  ... «: َْکَیلِإ َلِزنُأ  آَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأَی  : » لاـقف لـیئربج 
هّمغلا فشک  جاجتحالا ج 1 ص 70 ، داشرإلا ج 1 ص 175 ، تارفریسفت ص 124 ، بلاط ج 2 ص224 ، یبأ  لآ  بقانم  ص 488 ،
راحب یمزراوخلل ص 7 ، بقاـنملا  یبلعثلا ج 4 ص 92 ، ریـسفت  لّوألا ص 76 ، دیهـشلل  رازملا  ، 70 صدوعسلا دعس  ص 318 ، ج 1 

لیزنتلا ج 2 ص 391، دهاوش  لحنلاو ج 1 ص 163 ، للملا  ریدقلا ج 2 ص 60 ، حـتف  و ج 37 ص 115 ، جراونألا 21 ص386 ،
راونألا ج 37 ص راحب  ...ّیبر :  هلاسر  غّلبأ  یّتح  ناکملا  اذـه  نم  حربأ  اـم  هّللا  وف  یتقاـن ، اوخینأ   . 69 هّدوملا ج 2 ص 249 . عیبانی 
یفاصلا ج 2 ریسفت  نیقیلا ص 345 ، نیظعاولا ص 90 ، هضور  مهنع : رّخأـت  نم  سبحیو  مهنم  مّدـقت  نَم  ّدری  نأ  هرمأـف   . 70 . 166

تخرد هب  هیبش  رادراخ ، تسا  یتخرد  مان  نالیغم :»  . » 71 راونألا ج 37 ص 204 . راحب  نیلقثلا ج 1 ص 654 ، رون  ریسفت  ص 55 ،
هنیدملاو هّکم  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لزن  .دینک 72 .  هعجارم  ادخهد  همانتغل  هب  .دنیوگ  رَمَـس  نآ  هب  یبرع  هب  هک  ایقاقا 

ریدغلا قشمد ج 42 ص216 ، هنیدم  خیرات  ...ماظع :  ٍتاحود  سمخ  تاَرُمَس  دنع 
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هّکم نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لزن   . 73 یشاّیعلا ج 1 ص 332 . ریسفت  ...تاَرُمَّسلا :  تَّمُقف  هّللا  لوسر  رمأف  ج 1 ص 31 ؛
تَّمُقف هّللا  لوسر  رمأف  ریدغلا ج 1 ص 31 ؛ قشمد ج 42 ص216 ، هنیدم  خیرات  ...ماظع :  ٍتاحود  سمخ  تارُمَـس  دنع  هنیدـملاو 

ام اوّمقیف  نیترجـشلا  لصأ  یلإ  اودمعی  نأ  ...راّمعو  رذ  ابأو  ناملـسو  دادقملا  یعدـف  ص 332 ؛ یشاّیعلا ج 1  ریـسفت  ...تاَرُمَّسلا : 
راـحب ّمُقف : ٍكوش  نم  رجـشلا  تحت  اـمب  رمأو   . 74 ص 131 . راونـألاراحب ج 37  ص 245 ، لامعألا ج 2  لابقإ  هوحـسکف : اـهتحت 

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  رمأف   . 75 قشمد ج 42 ص 216 . هنیدم  خیرات  تاَرُمَّسلا : تحت  ام  سانُأ  سنکف  راونألا ج 37 ص 179 ؛
مهرمأو راونألا ج 37 ص 204 ؛ راحب  نیظعاولا ص 912 ، هضور  ...ربـنملا :  هئیهک  راـجحألا  نم  هل  بصُنیو  ّنهتحت  اـم  َّمَُقی  نأ  هلآ 

ي�وـی نأ  رمأ   . 76 ص 245 . لامعألا ج 2  لاـبقإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هماـقک  ضعب  یلع  اهـضعب  هراـجحلا  اوعـضی  نأ 
راونألا ج راحب  یشاّیعلا ج 2 ص 98 ، ریسفت  : ًابوث اهیلع  انیقلأ  ّمث  ضعب ، یلع  اهـضعب  انعـضوف  انبئاقحو ، انلبإ  باتقأو  اّنباود  سالحأب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسرل  َلِّلُظو   . 77 راونألا ج37 ص 166 . راحب  لـبإلا : باـتقأ  نم  ربنم  هل  بصُنی  نأ  رمأو  ص 152 ؛  37
لوسر رمأ  ّمخ  ریدـغ  موی  ناک  اّمل   . 78 راونألا ج 37 ص 187 . راحب  دمحأ ج 4 ص 372 ، دنسم  سمشلا : نم  ٍهرجـش  یلع  ٍبوثب 

راونألا ج 37 ص راحب  صنیظعاولا 103 ، هضور  قودصلل ص 67 ، یلامألا  هعماج :» هالصلا  : » يدانف ًایدانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
برق هعماج :» هالصلا  :» يدون ّمث  نمُقف ، ّمخ  ریدغ  یف  تاحودلاب  هّللا  لوسر  رمأ  112 ؛
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هالـصلا : » يدانف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  انیلإ  یهتناو  ربج ص 91 ؛ نبال  نامیإلا  جـهن  نیصحتلا ص 578 ، ص 57 ، دانسإلا 
یبقعلا رئاخذ  قیرطبلا ص 92 ، نبال  هدمعلا  هعماج :» هالـصلا  : » انیف يدونف  ّمخ ، ریدـغب  انلزنف  لامعألا ج 2 ص 245 ؛ لابقإ  هعماج :»

هّدش نم  هیمدق  تحت  هضعبو  هسأر  یلع  هءادر  عضی  نمل  اّنم  ّنإو   . 79 راونألا ج 37 ص 149 . راحب  تاعجارملا ص 263 ، ص 76 ،
راحب لامعألا ج 2 ص 248 ، لابقإ  مهعمجف : ًاّیلع  رمأو  ّیبنلا ، نع  اوّحنت  سانلا  ّنإ   . 80 فئارطلا ص 143 . هدمعلا ص 104 ، ّرحلا :

راونألا ج 37 ص راـحب  لاصخلا ص 66 ، ...لـبقأ :  ّمث  نیتعکر ، هباحـصأب  یّلـصف  هالـصلاب  يدون  ّمث   . 81 ص 133 . ج 37  راونألا 
ّینإف نوعمـست ؟ له  سانلا ، اهّیأ   . 83 راونألا ج 37 ص 191 . راحب  ...رهظلا :  یّلـص  ّمخ  ریدـغب  هَفحُجلاب  اـّنک  اذإ  یّتح   . 82 . 121

ّالإ ُلبق  ناک  نّمم  ءایبنألا  نم  ّیبن  نکی  مل  ّهنإ  سانلا ، اهّیأ   . 85 . 67 هدئام :  . 84 راونألا ج 37 ص 191 . راحب  ...مکیلإ :  هّللا  لوسر 
لئاضف ...تبجأف :  تیعُد  ّینأک  لاق : راونألا ج 37 ص 141 ؛ راحب  یشاّیعلا ج 1ص 334 ، ریـسفت  ...هباجأف :  هّللا  هاعد  ّمث  رّمع ، دقو 

ص 130، یئاـسنلل ج 5  يربـکلا  ننـسلا  ص 164 ، دـئاوزلا ج 9  عـمجم  ص109 ، مکاـحلل ج 3  كردتـسملا  هباحـصلا ص 15 ،
فارشألا ص 110. باسنأ  یسولآلا ج 6 ص 194 ، ریسفت  ریبکلا ج 5 ص 166 ، مجعملا  یئاسنلل ص 93، نینمؤملا  ریمأ  صئاصخ 

87 راونألا ج 37 ص 141 . راحب  یشاّیعلا ج 1 ص 334 ، ریسفت  ...کیلع :  ام  تیّدأو  تحصنو  تغّلب  ّکنأ  دهشن   . 86
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لوسر ُتعمس   . 88 راونألا ج 21 ص 387 . راحب  داشرإلا ج 1 ص 175 ، ...هنیمی :  نع  ماـق  یّتح  هعم  یقرف  نینمؤملا  َریمأ  اـعدو  . 
نیدلا لامک  عجارو : رابخألا ج 2 ص 481، حرـش  ...نیلقثلا :  مکیف  كرات  ّینإ  لوقی : وهو  ّمخ  ریدـغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 

نبا ریسفت  يربکلا ج 5 ص 45 ، ننسلا  كردتسملا ج 3 ص 109 ، هباحصلا ص 15 ، لئاضف  هجحملا ص 76 ، فـشک  ص 234 ،
، ّمخ یعدـُی  ٍءامب  ًابیطخ  ًاموی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر   ) اـنیف ماـق   . 89 ص 194 . یسولآلا ج 6  ریـسفت  ص 122 ، ج 4  ریثک 

مجعملا ص 63 ، ناّبح ج 4  نبا  حیحـص  تاّرم : ثـالث  .یتیب  لـهأ  یف  هّللا  مکرّکُذا  هّللا ...  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینإ  لاـقو :
اورهجف مکسفنأ ؟ نِم  مکب  یلوأ  نَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاقف   . 90 قشمد ج41 ص 19 . هنیدم  خیرات  ریبکلا ج 5 ص 183 ،

تاجردـلا ص 97، رئاصب   . 91 راونألا ج 37 ص 139 . راـحب  یـشاّیعلا ج 1ص 332 ، ریـسفت  ...هیناث :  لاق  ّمث  هلوسرو ، هّللا  اولاـقف :
رابخألا ص 65، یناعم  نیدلا ص 276 ، لامک  لاصخلا ص 211 ، دیحوتلا ص 212 ، یفاکلا ج 1 ص 294 ، دانسإلا ص 57 ، برق 
ینامعنلل ص 75، هبیغلا  باتک  ماکحألا ج 3 ص 144 ، بیذهت  لوقعلا ص 459 ، فحت  هیقفلا ج 1 ص 229 ، هرضحی  نم ال  باتک 
هجام ج 1 ص نبا  ننس  دمحأ ج 1 ص 84 ،  دنسم  لامعألاب ج 1 ص 506 ، لابقإلا  دئاوفلا ص 232 ، زنک  داشرإلا ج 1 ص 351 ،

يذوحألا ج هفحت  دئاوزلا ج 7 ص17 ، عمجم  مکاحلل ج 3 ص 110 ، كردتسملا  يذمرتلا ج 5 ص 297 ، ننس  ، 45
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ّربلا دبع  نبال  دیهمتلا  ریبکلا ج 3 ص 179 ، مجعملا  طسوألا ج 1 ص 112 ، مجعملا  یلعی ج 11 ص 307 ، یبأ  دنسم  3 ص 137 ،
ص 92، یبلعثلا ج 4  ریـسفت  ، 608 ص 332 ، ج 11  و  ص 187  لاّـمعلا ج 1  زنک  ص 484 ، هیارلا ج 1  بـصن  ص 132 ، ج 22 
تارف ص 506، ریـسفت  ًاثالث : اهلاقف  ...هالوم  ّیلعف  هـالوم  تنک  نَم   . 92 روثنملا ج 2 ص 259 . ّردلا  لیزنتلادهاوش ج 1 ص 200 ،

راحب یسوطلل ص 247 ، یلامألا  یفاکلا ج 1 ص 295 ، عجارو : فئارطلا ص 144 ، هّدوملا ج 1 ص 104 و ج 3 ص 142، عیبانی 
: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هبکر  عم  هلجر  تراـص  یّتـح  ...هعفرف  هدـضع  یلإ  هدـیب  برـض  ّمث   . 93 ص 124 . ج 37  راونألا 

یملع یعاوو  یّیصوو  یخأ  ّیلع  اذه  سانلا ،  رـشاعم   . 94 راونألا ج 37 ص 209 . راحب  صنیصحتلا 583 ، جاجتحالا ج 1 ص 76،
راونألا راحب  یشاّیعلا ج 2 ص 98 ، ریسفت  ...یلب :  اولاق : متررقأف ؟ لاق : یلب ، ّمهّللا  اولاقف : متعمـس ؟ له   . 95 هقباسلا .  رداصملا  ... : 

راونألا ج 37 راحب  تارف ص 516 ، ریـسفت  هریمأ : ّیلع  اذهف  هّیبن  تنک  نَم  لاقف : اذه ؟ لیوأت  ام  هّللا ، لوسر  ای   . 96 ج 37 ص 152 .
ص 59، یفاصلا ج 2  ریـسفت  نیـصحتلا ص 582 ، ص 74 ، جاـجتحالا ج 1  ...ًاـّیلع :  هتمّلع  دـقو  ّـالإ  ٍملع  نـِم  اـم   . 97 ص 194 .
راونألاراحب ج 37 َّیلع : مکّزعأو  َّیلإ  مکبرقأو  یب ، مکّقحأو  یل  مکرـصنأ  ّیلع ، اذـه  ساـنلا ، رـشاعم  ص 208 ؛ ج 37  راونألاراحب 

یتیّرذو هبلص ، نم  ّیبن  ّلک  هیّرذ  سانلا ، رشاعم   . 98 ص 210 .
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ّیلع ّمث  ...میقتسملا  هّللا  طارص  ّانإ   . 99 راونألاراحب ج 37 ص 210 . نیصحتلا ص 584 ، نیظعاولا ص 95 ، هضور  ّیلع : بلص  نم 
نب یلع  لئاضف   . 101  . 8 نباغت :  . 100 راونألا ج 37 ص 132 . راحب  نیصحتلا ص 586 ، لامعألا ج 2 ص 247 ، لابقإ  يدعب : نم 
دقف مهترکذ ، نیذلا  هّمئألاو  ًاّیلعو  هلوسرو  هّللا  عطی  نَم  ...اهیصحُأ  نأ  نِم  رثکأ  نآرقلا  یف  اهلزنأ  دقو  ّلجو ، ّزع  هّللا  دنع  بلاط  یبأ 
لزنأ لزنأ ، يذلا  رونلاو  هلوسرو  هّللاب  اونمآف  سانلا ، رشاعم   . 102 جاجتحالا ج 1 ص 83 .  نیظعاولا ص 99 ، هضور  ًانیبم : ًازوف  زاف 
راحب نیقیلا ص 354 ، لامعألا ج 2 ص 247 ، لابقإ  جاجتحالا ج 1 ص 77 ، يدهملا : یلإ  هنم  لسنلا  ّمث  ّیلع ، یف  ّمث  َّیف  رونلا  هّللا 

نیظعاولا ص 97، هضور  ...يدـهملا :  مئاقلا  اّنم  هّمئألا  متاخ  ّنإ  الأ  یّیـصو ، ّیلعو  ّیبن  ّینإ  سانلارـشاعم ، ج 37 ص 132 ؛ راونألا 
یفاکلا ج 1 بئاغلا : دهاشلا  غّلبی  نأ  سانلا  َرمأو   . 103 راونألا ج 37 ص 213 . راحب  نیصحتلا ص 588 ، جاجتحالا ج 1 ص 80 ، 

عیبانی جاجتحالا ج 1 ص 106 ، یسوطلل ص 560 ، یلامألا  سیق ص 145، نب  میلس  باتک  مالسإلا ج 1 ص 15 ، مئاعد  ص 289 ،
دـشرتسملا ص ...نیدـلا :  لامکإ  یلع  ربکأ  هّللا  ّیبنلا : لاق  ...ْمُکَنیِد ،»  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » تلزن اّمل   . 104 هّدوملا ج 3 ص 369 .

موی مالسلا  هیلع  ّیلع  هیالوب  ماقف   . 106 . 3 هدئام :  . 105 راونألا ج 37 ص 156 . راحب  بلاط ج 2 ص 226 ، یبأ  لآ  بقاـنم  ، 468
یفاکلا ج 1 ...ْمُکَنیِد :  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هّللا :  لزنأف  ...ّمخ  ریدغ 
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لامعألا ج 2 ص 262، لابقإ  نیظعاولا ص 350 ، هضور  قودصلل ص 50 ، یلامألا  مالسإلا ج 1 ص 15 ، مئاعد  عجارو : ص 289 ،
جدادغب 8 ص خـیرات  ص 296 ، هّمغلا ج 1  فـشک  یمزراوخلل ص 135 ، بقاـنملا  یفطـصملا ص 328 ، هراشب  ص 212 ، نیقیلا 
یتفلخ و ییـصوو و  یخأ  بلاط  یبإ  نب  ّیلع  ّنا   . 107 هیاهنلاو ج 7 ص 386 . هیادبلا  قشمد ج 42 ص 233 ، هنیدم  خـیرات  ، 284
راونألا ج 37 ص راـحب  جاجتحالا ج 1 ص 73 ،  يدعب : ّیبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ّلحم  ینم  هّلحم  يذـلا  يدـعب ، نم  مامألا 

تناو الا  بهذا  نا  یغبنیـال  ّهنا  یبن  يدـعب  سیل  ّهنا  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اـما  هل : لاـقف   . 108 . 206
ریبکلا ج مجعملا  دئاوزلا ج 9 ص 120 ، عمجم  دمحأ ج 1 ص 331 ، دنسم  عجار  و  مکاحلل ج 3 ص 133 ، كردتسملا  ...یتفیلخ :
ملسم ج 7 ص حیحص  جاجتحإلا ج 1 ص 155 ، یفاکلا ج 8 ص 108 ، اـضیا : عجار  لاّـمعلا ج 11 ص 606 و  زنک  ص 78 ،  12
بلاط ج 2 ص یبأ  لآ  بقانم  ...ینوّؤنه :  ینوّؤنه  موق ، ای   . 109 يذمرتلا ج 5 ص 304 . ننس  هجام ج 1 ص 45 ، نبا  ننس  ، 120

نم هدـعب  ءاج  نمو  ...نینمؤملا  هرمإب  ّیلع  یلع  اومّلـسو  مکل ، تلق  يذـلااولوق  سانلا ، رـشاعم  ص 159 ؛ راونألا ج 37  راـحب  ، 237
نیلقثلا ج 1 ص 305. رون  ریسفت  یفاصلا ج 2 ص 66 ، ریـسفت  جاجتحالا ج 1 ص 83 ،  نیظعاولا ص 99 ، هضور  ...یّنم :  هّمئـألا 

هّللا رمأ  انعطأو  انعمس  معن  موقلا : هتدانف  . 110
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نأ مالسلا  هیلع  ًاّیلع  رمأو   . 111 راونألاراحب ج 37 ص 217 . یفاصلا ج 2 ص 66 ، ریسفت  نیظعاولا ص 99 ، هضور  ...هلوسر :  رمأو 
ینمّمع  . 112 ص 262 . يرولا ج 1  مـالعأ  ص 238 ، هّمغلا ج 1  فـشک  ص 176 ، داـشرإلا ج 1  ...هئازإـب :  هل  ٍهمیخ  یف  سلجی 

دنسم یقهیبلل ج 10 ص 14 ، يربکلا  ننسلا  رابخألا ج 1 ص 321 ، حرش  ...همامعب :  ّمخ  ریدغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
ّنإ لادـتعالا ج 7 ص 396 ؛ نازیم  يدـع ج 4 ص 173 ، نبال  لماکلا  نیطمـسلا ص 112 ، ررد  مظن  یـسلایطلا ص 23 ، دواد  یبأ 

ءادـتبا یف  همامإلاب  نین�وملا  ریمأ  یلع  ّصن  اّـمل   . 113 ریدـغلا ج 1 ص 292 . باحـسلا : هتمامع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مّمع  هّللا  لوسر 
راونألا ج 17 راحب  یضترملا ص 167 ، فیرشلل  ءایبنألا  هیزنت  بلاط ج 2 ص 755 ، یبأ  لآ  بقانم  ...شیرق :  نم  موق  هءاج  رمـألا ،

نم ًاّقح  معن ، لاقف : هلوسرو ؟ هّللا  نِم  الاقف : .نینمؤملا  هرمإـب  ّیلع  یلع  اومّلـس  ّمخ : ریدـغب  هّللا  لوسر  لوق  نم  ناـک   . 114 ص 71 .
نبای خب  خب  رمع : هل  لاقف   . 115 نیلقثلا ج 3 ص 82 .  رون  ریسفت  راونألا ج 28 ص 266 ، راحب  جاجتحالا ص 108 ، هلوسرو : هّللا 

هّأنه نم  لّوأ  ناـکو   . 116 صهدمعلا 195 . ص 177 ، داشرإلا ج 1  نیظعاولا ص 350 ، هضور  ...يالوم :  تحبـصأ  بلاـط ، یبأ 
عقو هیف  نأـشلا ، میظع  موـی  اذـه  ّنإ   . 117 هعیـشلا ص 39 . راسم  ...بلاط :  یبأ  نباـی  خـب  خـب  هل : لاـقف  باّـطخلا ، نب  رمع  کلذـب 

حابصملا لامعألا ج 2 ص 257 ، لابقإ  دّجهتملا ص 755 ، حابصم  ...جرفلا : 
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یّمقلا ج ریسفت  ...مهـسوؤر :  یلع  بارتلا  اوَثَحو  ربکألا ، سیلبإ  یلإ  هسلابألا  تءاجف   . 118 راونألا ج 37 ص 164 . راحب  ص 698،
متفرع لـه   . 119 ص 120 . راونألا ج 37  راـحب  ص 658 ، نیلقثلا ج 1  روـن  ریـسفت  ص 218 ، یفاـصلا ج 4  ریـسفت  ص 210 ،  2

یلاـمألا  . 120 ص 161 . راونـألا ج 37  راـحب  ص 239 ، بلاـط ج 2  یبأ  لآ  بقاـنم  ...مکیلع :  ضرع  لـیئربج  کـلذ  سراـفلا ؟
داشرإلا ج 1 ص صیلوملا 35 ، ماسقأ  دشرتسملا ص 469 ، نیظعاولا ص 103 ، هضور  هّمئألا ص 42 ، صئاصخ  قودصلل ص 67 ،

ًادّ�وم ناّسح  ای  لازت  ال   . 121 جراونألا 37 ص 112 . راحب  بلاط ج 2 ص 230 ، یبأ  لآ  بقانم  هراتخملا ص 259 ، لوصفلا  ، 177
رثکأ  . 122 ص 388 . راونـألاراحب ج 21  ص 177 ، داـشرإلا ج 1  هّمئألا ص 42 ، صئاصخ  کـناسلب : انترـصن  اـم  سدـقلا  حورب 

تاعجارملا ص ص 241 ، راونـألا ج 37  راـحب  ّبحملاو : رـصانلا  دارملا  نوک  زیوجت  یلإ  هب  لالدتـسالا  عفد  یف  اوؤـجل  نیفلاـخملا 
نیظعاولا ص هضور  نیملاعلا : عیمج  یلع  انلّضف  يذلا  هّلل  دمحلا  موق : عیاب  امّلک  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرو   . 123 . 280

جرخو یّطمتف  ماق  یّتح  هیواعم  تیأر  دقل   . 125 . 35 31 تمایق :  . 124 راونألا ج 37 ص 217 . راحب  جاجتحالا ج 1 ص 84 ،  ، 99
راونألا ج 37 ص راحب  ...ًاثالث :  هقفاـصملاو  هعیبلا  اولـصوأ   . 126 راونألا ج 37 ص 194 . راحب  تارف ص 517 ، ریسفت  ...ًابـضغم : 
جیشاّیعلا 2 ریـسفت  هدعب :! نم  ّیلعل  میقتـسی  رمألا  ّنأ  يری  ناک  نإ  قمحأل  دّمحم  هّللاو  لوقی : وهو  هثالثلا  دحأ  انعمـسف   . 127 . 217

ص 98،

یتسه www.Ghaemiyeh.comساملا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


راوِج نم  اذه  ام  مهل : لاقف  ًهنامأ ، راوِج  ّلکل  ّنإف  انیلع ، متکا   . 128 نیلقثلا ج 2 ص 243 . رون  ریسفت  راونألا ج 37 ص 152 ، راحب 
 : ...هفیس لئامحب  ٍبَتُحم  ٍبناج  یلإ  ّیلعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یتأ  یّتح  یـضم  ّمث  .هقباسلا 129 .  رداصملا  ...هنامألا : 

راونألا ج 37 ص 166. راحب  ...لجر :  هاتأ  هسلجم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  سلجو  هثالث  دعب  ناک  اّملف  .هقباسلا 130 .  رداصملا 
مأ هّللا  نع  اذـهف  ...یبارعأ  هیلإ  ماـقف  هـالوم ، تنک  نَم  لاـق : ّمث  ّمخ  ریدـغ  موـی  بلاـط  یبأ  نب  یلع  دـضعب  هّللا  لوـسر  ذـخأ   . 131

بقانم ...يرهفلا :  نامعنلا  نب  ثراحلا  یتأ  دالبلا ، یف  کلذ  عاـشو  ّمخ  ریدـغب  غلب  اّـمل  لیزنتلا ج 2 ص 385 ؛ دـهاوش  کنع : ...!؟
ّنإ لاق : اّنع ، لحرت  نأ  اّمإو  بوتت  نأ  اـّمإ   . 132 فئارطلا ص 153 . لامعألا ج 2 ص 251 ، لابقإ  بلاط ج 2 ص 241 ، یبأ  لآ 

بکرف  . 134 . 33 لاـفنأ :  . 133 نامیإلا ص 488 . جـهن  ص 167 ، بلاـط ج 2  یبأ  لآ  بقاـنم  ...هبوتلا :  یلإ  ینعواـطی  ـال  یبلق 
نایبلا ج عمجم  ریسفت  بلاط ج 2 ص 167 ، یبأ  لآ  بقانم  هاصح : هراقنم  یف  ءامـسلا  نم  ًاریط  هیلع  هّللا  لزنأ  رحـصأ  اّـملف  هتلحار ،

«... : ٍِعقاَو ٍباَذَِـعب  ُِلئآَس  َلَأَـس  : » هلوسر یلع  یلاـعت  هّللا  لزنأو  ، 2 1 جراـعم :  . 135 ص 2 138 . راونألا ج 15  راـحب  ص 445 ،  10
ّیلع یلإ  رظنأ  ّینأک  هاداع ، نمل  لـیولاو  هـالاو ، نمل  یبوط   . 136 . 243 ریدغلا ج 1 ص 241 ، بلاط 2 ص 166 ، یبأ  لآ  بقاـنم 

راونألا ج 37 ص 167. راحب  ...قون :  یلع  نّوفُزی  همایقلا  موی  هتعیشو 
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138 مجعتسا ج 3 ص 954 . ام  مجعم  نیلیم : ّالإ  نیقیرطلا  نیب  سیلو  هَفحُجلا ، یلإ  ّمث  نالیم ، رفاصألا  تاذ  یلإ  یَشرَه  هبَقَع   . 137
راحب یّمقلا ج 1 ص 174 ، ریـسفت  ...هبقعلا : نیمی  نع  اودعقف  ءاوبألاو ، هَفحُجلا  نیب  یَـشرَه  یَـشرَا  هبقع  یهو  هبقعلا  یف  هل  اودعق  . 
راحب كوبت : هوزغ  یف  کلذ  لثم  اولمع  اوناـک  دـقو  یَـشرَه ، هبقع  یلع  ُهَتقاـن  ّیبنلاـب  اورِفنَی  نأ  یلع  اوقفّتا  ص 632 ؛ ج 31  راونألا 

لامعألا ج 2 لابقإ  ...هبقعلا : نیمی  نع  هعبـس  دعقف  ...هنیدملا  لخدـی  نأ  لبق  ًادّـمحم  لتقن  نأ  يأرلاو   . 139 راونألا ح 28 ص 97 .
دعب نانجلا » حیتافم   » باتک رد  ترایز ، نیا   . 141 راونألا ج 97 ص 284 . راحب  يدهشملا ص 264 ، نبال  رازملا   . 140 ص 249 .

143 راونألا ج 31 ص 493 . راحب  .تسا 142 .  هدش  رکذ  دولوم  زور  رد  ترـضح  نآ  ترایز  زا  لبق  نین�وملاریما و  عادو  ترایز  زا 
نامیا تسا ، هظیرقینب »  » زا تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  وا  ندروآ  مالسا  هرابرد  تیالو ، هیآ  لوزن  يارجام  رد  هک  مالس  نب  هّللا  دبع  . 

هّللا دبع  لبقأ  .دنتفر 144 .  نیب  زا  ربیخ  گنج  زا  دعب  هظیرقینب »  » متفه لاس  رد  اریز  دشاب ، يرجه  متفه  لاس  زا  لبق  دـیاب  وا  ندروآ 
الو سلجم  انل  سیل  هدـیعب  انلزانم  ّنإ  هّللا ، لوسر  ای  لاقف : هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاـب  اونمآ  دـق  نّمم  هموق  نم  رفن  هعمو  مالـس  نب 
الو انوسلاجی  نأ ال  مهـسفنأ  یلع  اولآو  انوضفر ، هانقّدـصو  هلوسرو  هّللاـب  اـّنمآ  اـنوأر  اّـمل  اـنموق  ّنإو  سلجملا ، اذـه  نود  ثّدـحتم 

نایعأ یسولآلا ج 6 ص 167 ، ریسفت  لیزنتلا ج 1 ص 234 ، دهاوش  ...انیلع :  کلذ  ّقشف  انومّلکی ، الو  انوحکانی 
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یبأ نع   . 145 راونألا ج 35 ص 196 . راـحب  هّمغلا ج 1 ص 306 ، فـشک  یمزراوخلل ص 264 ، بقاـنملا  ص 368 ، ج 1  هعیشلا 
مهنم اوملـسأ ، دوهیلا  نم  ًاطهر  ّنإ  لاق : هیـآلا ، ْاُونَماَء » َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  هّللا  ُمُکُِّیلَو  اَـمَّنِإ  : » ّلـجو ّزع  هّللا  لوق  یف  مالـسلا ، هیلع  رفعج 

یلإ یصوأ  یـسوم  ّنإ  هّللا ، یبن  ای  اولاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اوتأف  ایروص ، نباو  نیمای  نباو  هبلعثو  دسأو  مالـس  نب  هّللا  دبع 
هعیـشلا ج 9 ص لئاسو  نیظعاوـلا ص 102 ، هضور  قودـصلل ص 186 ، یلاـمألا  هّللا : ...؟ لوسر  اـی  کّیـصو  نمف  نون ، نب  عشوی 
یفصألا ج ریسفتلا  هعیشلا ج 8 ص 442 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 35 ص 183 ، راحب  بلاط ج 2 ص 209 ، یبأ  لآ  بقانم  ، 478

اذإف دجـسملا  اوتأف  اوماقف   . 147 . 55 هدئام :  . 146 ص 647 . نیلقثلا ج 1  رون  ریـسفت  ص 46 ، یفاصلا ج 2  ریـسفتلا  ص 282 ،  1
يذـلا لجرلا  کلذ  هیناطعأ  لاق : هکاطعأ ؟ نم  لاق : متاخلا ، اذـه  معن  لاق : ًائیـش ؟ دـحأ  كاطعأ  امأ  لئاس ، ای  لاـقف : جراـخ ، لـئاس 

یبأ نب  یلع  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  دجسملا ، لهأ  ّربکو  یبنلا  ّربکف  .ًاعکار  ناک  لاق  كاطعأ ؟ لاح  ّيأ  یلع  لاق : یّلـصی ،
َّلَوَتَی نَمَو  : » ّلجو ّزع  هّللا  لزنأف  .ًاّیلو  بلاط  یبأ  نب  ّیلعبو  ًاّیبن  ٍدّـمحمبو  ًانید  مالـسإلابو  ًّابر  هّللاب  انیـضر  اولاق : يدـعب ، مکّیلو  بلاط 

انأو ًامتاخ  نیعبرأب  تقّدصت  دـقل  هّللاو  لاق : ّهنأ  باّطخلا  نب  رمع  نع  يورف  َنُوِبلاَْغلا ،» ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَماَء  َنیِذَّلاَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا 
هعیشلا ج 9 ص 478، لئاسو  نیظعاولا ص 102 ، هضور  قودصلل ص 186 ، یلامألا  بلاط : یبأ  نب  یلع  یف  لزن  ام  ّیف  لزنیل  عکار 

بلاط ج 2 یبأ  لآ  بقانم 
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یفاصلا ج 2 ریسفتلا  یفصألا ج 1 ص 282 ، ریسفتلا  هعیشلا ج 8 ص 442 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 35 ص 183 ، راحب  ص 209 ،
رـصبو عکارو ، ٍمئاـق  نیب  ساـنلاو  دجـسملا  یلإ  جرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  ّمث  ص 647 ؛ نیلقثلا ج 1  رون  ریـسفت  ص 46 ،

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  بهذ ، نم  ًامتاخ  معن  لاق : ًائیش ؟ دحأ  كاطعأ  له  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  لئاسب ،
؟ كاطعأ لاح  ّيأ  یلع  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هل  لاقف  مالـسلا ، هیلع  یلع  نین�وملا  ریمأ  یلإ  هدـیب  أموأو  .مئاقلا  كاذ  لاق : هکاـطعأ ؟

نایعأ یسولآلا ج 6 ص 167 ، ریسفت  لیزنتلا ج 1 ص 234 ، دـهاوش  ...هلآو :  هیلع  هّللا  یّلـص  یبنلا  ّربکف  .عکار  وهو  یناطعأ  لاـق :
یناطعأف  . ... 148 راونألا ج 35 ص 196 . راحب  هّمغلا ج 1 ص 306 ، فشک  یمزراوخلل ص 264 ، بقانملا  هعیشلا ج 1 ص 368 ،

َنوُمیُِقی َنیِذَّلا  ْاُونَماَء  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  هّللا  ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  : » هیآلا هذه  تلزنف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعب  وه  اذإف  هدیب  راشأو  .همتاخ 
قودـصلل ص 186، یلاـمألا  يدـعب : نم  مکّیلو  وه  هلآو : هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـقف  َنوُعِکا ،» ْمُهَو َر  َهوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهوَـلَّصلا 

تارف ریسفت  ص 442 ، هعیـشلا ج 8  ثیداحأ  عماـج  ص 183 ، ج 35  و  ص 329  راونـألا ج 9  راـحب  نیظعاوـلا ص 102 ، هضور 
ّلکو یتجهمو / یـسفن  کیدـفت  نسح  ابأ  لوقی : تباث  نب  ناّسح  أشنأف   . 149 نیلقثلا ج 1 ص 647 . رون  ریـسفت  یفوکلا ص 125 ،
نایعأ یسولآلا ج 6 ص 167 ، ریـسفت  لیزنتلا ج 1 ص 234 ، دهاوش  ...عئاض : ربحملاو  یحدم  بهذـیأ  / عراسمو يدـهلا  یف  ءیطب 

هّمغلا ج 1 ص فشک  یمزراوخلل ص 264 ، بقانملا  هعیشلا ج 1 ص 368 ،
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 . 152 . 83 لحن :  . 151 نیطمـسلا ص 132 . ررد  مظن  نیطمـسلا ج 1 ص 334 ، دئارف   . 150 ص 196 . راونألا ج 35  راـحب  ، 306
: لزن امف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  یف  لزن  ام  ّیف  لزنیل  عکار  انأو  ًامتاخ  نیعبرأب  تقّدصت  دـقل  هّللاو  لاق : ّهنأ  باّطخلا  نب  رمع  نع  يورف 

راحب بلاط ج 2 ص 209 ، یبأ  لآ  بقاـنم  هعیـشلا ج 9 ص 478 ، لئاسو  نیظعاوـلا ص 102 ، هضور  قودصلل ص 186 ، یلامألا 
ریسفت یفاصلا ج 2 ص 46 ، ریسفتلا  یفصألا ج 1 ص 282 ، ریسفتلا  هعیشلا ج 8 ص 442 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 35 ص 183 ،

 . 153 ص 258 . لئاسولا ج 7  كردتـسم  دوعسلادعس ص 97 ، ص 346 ، رابخألا ج 2  حرـش  عجارو  ص 647 ، نیلقثلا ج 1  روـن 
ثیح ال قلطلا  ناویحلل  لاقی  کلذـبو  ءیـشلا ، نع  دـیقلا  ّکفو  قالطإ  ینعمب  لهأ ، نزو  یلع  لـهب »  » هّداـم نم  لـصألا  یف  هلهاـبم 

رمألا ضیوفتو  عّرـضتلا  ینعمب  ءاعدلا  یف  لاهتباو  .لهاب  هل : لاقی  هلوهـسب ، عضری  نأ  اهدیلو  عیطتـسی  یک  سیک  یف  اهبلاحم  عضوت 
هذه هیلع  ّبترتت  ءیش  ّلک  یف  ًاّرحو  ًاقلط  دبعلا  كرت  ببـسب  کلذک  هّللا  نع  دعبلاو  نعللاو  كالهلا  ینعمب  اهورّـسف  اذإو  .هّللا  یلإ 
دارفأ عمتجی  اذـلو  نیـصخشلا ، نیب  هنعالملا  ینعمب  هیآلا ، هذـه  لوزن  فورعملا  وه  ام  ًاموهفم  اـّمأ  .ًهغل  هلهاـبملا  ینعم  اذـه  جـئاتنلا ،
عمجم حاحـصلا ص 42 ، راتخم  عجار  هبقاعیو : بذاکلا  حضفی  نأ  هّللا  نوعّرـضتیو  دـحاو  ٍناکم  یف  هّمهم  هینید  هلأسم  لوح  راوحلل 

هصق رکذ   ) يرابلا ج 8 ص 74 حتف  راطوالا ج 8 ص 216 ، لـین   . 154 ریثألا ج 1 ص 167 . نبال  هیاـهنلا  نیرحبلا ج 1 ص 258 ،
لها
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، بشوح نب  رهـش  نع  ًانعنعم  حیبص   . 155 هنماثلا .) هّنسلا  یف  عادولا  هجح  لبق  هعـساتلا و  هّنـسلا  یف  سانلاب  رکب  یبا  ّجح  دعب  نارجن 
وهو حیـسملا  دبع  نب  ثراح  هعمو  هوخأ ، سیقو  بقاعلا  هعمو  یقبأ  نب  حیـسملا  دبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  مدق  لاق :
َلَثَم َّنِإ  : » هیلإ یلاعت  هّللا  یحوأف  لاق : لوقت ، ام  رکننل  ّانإ  هّللاوف  حیـسملا ؟ یف  لوقت  فیک  دّمحم ، ای  لاقف : ًاربح ، نوعبرأ  هعمو  مالغ ،

یفوکلا تارف  ریـسفت  ...هّللا :  وه  لب  لوقی : اّمم  هل  ًالالجإ  لاقف  ُنوُکَیَف ،» نُک  َُهل  َلاَق  َُّمث  ٍباَُرت  نِم  ُهَقَلَخ  َمَداَء  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َدـنِع  یَـسیِع 
: لاق هوبأ ؟ نم  فسویف  لاق : نارمع ، لاق : هوبأ ؟ نم  یسوم  مساقلا ، ابأ  ای  فقسألا : لاقف   . 156 راونألا ج 21 ص 89 . راحب  ص 89 ،
، مهنع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ضرعأف  هوبأ ؟ نم  یسیعف  لاق : بلّطملا ، دبع  نب  هّللا  دبع  یبأ  لاق : كوبأ ؟ نم  تنأف  لاق : بوقعی ،

نم قلُخ  یـسیع  ّنأ  کیلإ  یحوأ  هّللا  ّنأ  معزتأ  لاق : قافأ  اّملف  هیلع ، یـشغف  هّللا  لوسر  اـهالتف  ...ِهَّللا ،» َدـنِع  یَـسیِع  َلَـثَم  َّنِإ  : » لزنف
ِهِیف َکَّجآَح  ْنَمَف  : » لزنف مهیلإ ، یحوُأ  امیف  دوهیلا  ءا�وه  هدجی  الو  انیلإ ، یحوُأ  امیف  هدجن  الو  کیلإ ، یحوُأ  امیف  اذه  دجن  ام  بارت ؟

لاقف يراصنلا ، فرـصناو  .هّللا  ءاشنإ  هادـغلاب  لاقف : کلهابن ؟ یتمف  مساقلا ، ابأ  ای  انتفـصنأ  اولاق : ...ِْملِْعلا ،» َنِم  َكَءآَـج  اَـم  ِدـَْعب  ْنِم 
ادغ نإ  فقسألا : لاقف  ّنکلهنل ، ًاقداص  ناک  نإو  ًائیش ، هتلهابمب  عنـصن  ام  ًابذاک  ناک  نإ  هتلهابمب ؟ نوعنـصت  ام  ثراحلا : یبأل  دّیـسلا 

راونألا ج 21 راحب  بلاط ج 3 ص 143 ، یبأ  لآ  بقانم  ...ءیشب :  سیلف  هباحصأب  ادغ  نإو  هتلهابم ، اورذحاف  هتیب  لهأو  هدلوب  ءاجف 
یلامثلا ص 123. هزمح  یبأ  ریسفت  ص 344 ،
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: ّنکلهتل متلعف  نئلو  مهریغـص ، تبن  الو  مهریبک  شاعف  ّطق  ًاّیبن  موق  لهاب  ام  هّللاو  مکبحاـص ، رمأ  نم  لـصفلاب  مکءاـج  دـقلو   . 157
نمب رظنن  یّتح  ضعبل : مهـضعب  موقلا  لاقف  راونألا ج 21 ص 281 و ج 35 ص 258 ؛ راحب  بلاط ج 3 ص 143 ، یبأ  لآ  بقاـنم 

 : ...مهلهب عـضومو  ءاـیبنألا  جیـشو  مّهنإـف  هراـهطلاو ؟ هوفـصلا  لـهأ  نم  هلهأـب  مأ  ساـنلا ، شاـبوأ  نـم  هعاـبتأ  هرثـکب  ًادـغ ؟ اـنلهابی 
یلع لئالدـلا  دروأ  اّـمل  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  يور   . 158 ص 354 . راونألا ج 21  راـحب  دوعسلا ص 93 ، دعـس  ص 114 ، صاصتخالا 
هیلع ّهنأ  يورو  ...مکلهابأ  نأ  هّجحلا  اولبقت  مل  نإ  ینرمأ  هّللا  ّنإ  مالـسلا : هیلع  لاـقف  مهلهج ، یلع  اوّرـصأ  مّهنإ  ّمث  نارجن ، يراـصن 
یلع ّمث  همطاف  ّمث  هلخدأف ، هنع  هّللا  یضر  نیسحلا  ءاج  ّمث  هلخدأف ، هنع  هّللا  یضر  نسحلا  ءاجف  دوسألا ، طرملا  یف  جرخ  اّمل  مالـسلا 

قفّتملاک هیاورلا  هذـه  ّنأ  ملعاو  اًریِهْطَت .» ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  : » لاـق ّمث  اـمهنع ، هّللا  یـضر 
رشعم ای  نارجن : فقسأ  لاقف  اونّمأف ، توعد  انأ  اذإ   . 159 يزارلا ج 8 ص 85 . رخف  ریسفت  ثیدحلاو : ریسفتلا  لهأ  نیب  اهتّحص  یلع 

ینارـصن ضرألا  هجو  یلع  قبی  ملف  اوکلهتف  اولهابت  الف  اهب ، هلازأل  هناکم  نم  ًالبج  لیزی  نأ  هّللا  ءاش  ول  ًاهوجو  يرأل  ّینإ  يراـصنلا !
یلص هّللا  لوسر  ّنإ   . 160 راونألا ج 21 ص 281 و ج 35 ص 258 . راحب  بلاط ج 3 ص 143 ، یبأ  لآ  بقانم  هماـیقلا : موی  یلإ 

، همطافو نیـسحلاو  نسحلاو  یلع  دیب  ذـخأف  ...یـسیع  رمأ  یف  امّلکتف  نارجن ، لهأ  نم  يراصنلا  رابحأ  نم  ناربح  هاتأ  هلآ  هیلع و  هللا 
ءامسلا یلإ  هّفک  عفرو  جرخ  ّمث 
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لاق ناربحلا  هآر  املف  .ءامـسلا  یلإ  اـمهعفری  هدـی  یف  هدـی  کبـشی  هلهاـبملا  کلذـکو  ...هلهاـبملا  یلإ  مهاـعدو  هعباـصأ ، نیب  جّرفو 
راحب ص 176 ، یـشاّیعلا ج 1  ریـسفت  افرـصناو : اّفکف  .هموق  انافک  ّیبن  ریغ  ناک  نإو  ّنکلهنل ، ًاّیبن  ناک  نئل  هّللاو  هبحاـصل : امهدـحأ 

ُعْدَن اَْولاَعَت  ْلُقَف  : » هیآلا هذه  تلزن  اّمل  لاق : صاّقو  یبأ  نب  دعس  نع   . 161 نیلقثلا ج 1 ص 348 . رون  ریسفت  راونألا ج 21 ص 342 ،
يذمرتلا ننس  ملسم ج 7 ص 120 ، حیحص  یلهأ : ءا�وه  ّمهّللا  لاقف : ًانیسحو ، ًانـسحو  همطافو  ًاّیلع  هّللا  لوسر  اعد  ْمُکَءآَْنبَأَو ،» اَنَءآَْنبَأ 

ریسملا ج 1 ص 339، داز  نیطمسلا ص 108 ، ررد  مظن  يذوحألا ج 8 ص 278 ، هفحت  يرابلا ج 7 ص 10 ، حتف  ج 4 ص 293 ،
هباصإلا ج 4 ص هباغلا ج 4 ص 26 ، دسُأ  یسولآلا ج 3 ص 190 ، ریسفت  ریدقلا ج 1 ص 348 ، حتف  روثنملا ج 2 ص 39 ، ّردـلا 
راونألا ج راحب  بلاط ج 3 ص 142 ، یبأ  لآ  بقانم  هّدوملا ج 2 ص 120 ، عیبانی  ریثک ج 7 ص 376 ، نبال  هیاهنلاو  هیادـبلا  ، 468

راشأو .ءا�وهب  ّلجو ، ّزع  هّللا  یلع  مهمرکأو  ضرألا  لهأ  ریخب  لاق : مساقلا ؟ ابأ  ای  انلهابت  نمب  ـالاقف : هیلإ  ـالبقأف   . 162 21 ص 343 .
هراشلا لهأ  الو  رثکلا  نم  الو  ربکلاب  انتلهابمل  تئج  كارن  امف  الاق : مهیلع ، هّللا  تاولـص  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاـفو  ّیلع  یلإ  اـمهل 

ملوأ معن ، لاق : انلهابت !؟ ءا�وهبفأ  نییبصلاو ، هأرملاو  باـشلا  اذـه  ّـالإ  کـعم  اـنه  اـه  يرن  اـمو  کـعبّتاو ، کـب  نمآ  نّمم  يرن  نّمم 
ام اورکذا  اولعفت ، مکحیو ال  ...امهناولأ  ٍذئنیح  ترافصاف  مکلهابأ ، نأ  ّقحلاب  ینثعب  يذلاو  ترمُأ  ءا�وهب  معن ، ًافنآ ؟ کلذب  مکربخأ 
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راونألا ج 21 راحب  لامعألا ج 2 ص 345 ، لابقإ  ...قداصل :  ّهنأ  ملعلا  ّقح  نوملعتل  مّکنإ  هّللاوف  هتفـص ، نم  هعماجلا  یف  هیلع  مترثع 
هیخأب نوراق  هّودع  لهاب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يدـبع  ّنإ  کل : لوقیو  مالـسلا  کئرُقی  ّلجو  ّزع  هّللا  ّنإ  دّـمحم ، ای   . 163 ص 321 .
تحت نمبو  کب  تلهاب  ول  دـمحأ ، ای  یلـالجبو  مسقأ  یتّزعبو  هموق ، نم  هرزآ  نمبو  هلاـمو  هلهأو  نوراـقب  تفـسخف  هینبو ، نوراـه 

نأ ّالإ  ًادـبأ  ّرقتـست  ملف  ضرألا  تخاسلو  ًاربز ، لابجلاو  ًافـسک  ءامـسلا  تعّطقتل  ًاعیمج ، قئالخلاو  ضرألا  لـهأ  کـلهأ  نم  ءاـسکلا 
ًارکـش لاقف : هیطبإ ، هرفع  سانلل  نّیبت  یّتح  هیدـی  عفر  ّمث  ههجو ، ضرألا  یلع  عضووهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسف  .کلذ  ءاـشأ 

 . 164 ص 142 . نیلقثلا ج 4  رون  ریـسفت  ص 324 ، راونألا ج 21  راـحب  ص 348 ، لامعألا ج 2  لاـبقإ  ...معنملل :  ًارکـش  معنملل ،
قودـصلل ص 618، یلامألا  عجارو  تاجردـلا ص 422 ، رئاصب  ...هطوس :  هفیـس  ربیخ ، هب  هّللا  حـتفی  یـسفنک ، ًالجر  مکیلإ  ّنثعبـأل 
راونألا ج 5 ص 69 راحب  یسوطلل ص 546 ، یلامألا  لوقعلا ص 429 ، فحت  اضرلا ج 2 ص 210 ، رابخأ  نویع  لاصخلا ص 555 ،

جهن حرش  یئاسنلا ج 5 ص 127 ، ننـس  فّنصملا ص 506 ، دـئاوزلا ج 7 ص 110 ، عمجم  ص 180 و ج 25 ص 224 ، ج 21  و 
حاّرجلا هدـیبع  وبأو  دـیلولا  نب  دـلاخو  هسأر ، یلع  فیـسلاب  ٌمئاق  رَمُعو   . 165 ص 441 . لاّـمعلا ج 4  زنک  ص 167 ، ج 9  هغالبلا 

نإ لاقف :   . 166 راونألا ج 28 ص 270 . راحب  جاجتحالا ص 109 ،  سیق ص 151 ،  نب  میلـس  باتک  ...فیذح :  یبأ  یلوم  ملاسو 
اولاق همف ؟  لعفأ  مل  انأ 
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یبأ لآ  بقانم  جاجتحالا ج 1 ص 207 ،  عجارو  هسایـسلاو ج 1ص 30 ، همامإلا  کقنع : ...  برـضن  وه  ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هّللاو  اذإ  : 
راونألا ج راحب  جاجتحالا ج 1 ص 213 و 215 ،  دشرتسملا ص 378 ، سیق ج 2 ص 593 ،  نب  میلس  باتک  بلاط ج 2 ص 115 ، 
راونألا ج 28 ص راحب  جاجتحالا ج 1 ص 95 ،  یل : هعیبلاب  یلوأ  متنأو  مکعیابُأ  ال  مکنم ،  رمألا  اذـهب  ّقحأ  انأ   . 167 40 ص 180 .

راحب جاجتحالا ج 1 ص 95 ،  ...هداقملا :  مکوطعأف  هّللا ، لوسر  نم  هبارقلاب  مهیلع  متججتحاو  راصنألا  نم  رمألا  اذه  متذخأ   ، 185
كدشنأف لاق :  . 168 هغالبلا ج 6 ص 11 . جهن  حرـش  كدفو ص 62 ،  هفیقـسلا  ریدغلا ج 5 ص 371 ،  راونألا ج 28 ص 185 ، 

جاجتحالا ج 1 ص مکب : لب  لاق : كدـلوو ؟ کلهأبو  کب  مأ  نیکرـشملا ؟ هلهابم  یف  يدـلووو  یلهأـبو  هّللا  لوسر  زرب  یبأ  هّللاـب ،
بنیز زا  یمـساو  کـینباو » کـجوز  یل  یعدا  : » دوـمرف ارهز  ترـضح  هب  اذـغ  فرـص  يارب  ربماـیپ  هـک  تـهج  نآ  زا   . 169 . 163
.تسا هدوب  هدماین  ایند  هب   3 بنیز زور ، نآ  رد  مهد  یم  لامتحا  نیمه  يارب  دیآ  یمن  نایم  هب  مالسلااهیلع  همطاف  رتخد  مالسلااهیلع ،
یعون هک  اذغ  نیا  .تسا 170 .  هداد  يور  مشش  لاس  زا  لبق  اسک  ثیدح  نایرج  سپ  .تسا  هدوب  يرجه  مشش  لاس  رد  بنیز  دلوت 

یم هدافتـسا  نآ  ندرک  نیریـش  يارب  رکـش  زا  ًالومعم  هک  تسا  روهـشم  همطاف » شآ   » ای یچاـک »  » ماـن هب  هزورما  تسا  قیقر  ياولح 
یعن ءاج  نیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هجوز  هملس  ّمُأ  تلاق  .دوش 171 . 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیأر  ّینإف  هّللا ، مهنعل  هّولذأو  هوّرغ  هّللا ، مهلتق  هولتق  تلاـقو : قارعلا  لـهأ  تنعل  یلع ، نب  نیـسحلا 
وه تلاق : کّمع ؟ نبا  نیأ  اهل : لاقف  هیدی ، نیب  اهتعضو  یّتح  قبط  یف  اهلمحت  هدیصع ، هیف  تعنـص  دق  همربب  هادغ  همطاف  هتءاج  دقو 

اولخد یّتح  اهرثأ ، یف  یـشمی  ّیلعو  دـیب ، امهنم  دـحاو  ّلک  اهینبا  دوقت  تءاجو  تلاق : .هینباب  ینیتأف  هیعداـف  یبهذا  لاـق : تیبلا ، یف 
: هملـس ّمُأ  تلاـق  .هراـسی  نع  همطاـف  تسلجو  هنیمی ، نع  یلع  سلجو  هرجح ، یف  امهـسلجأف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  یلع 

ءاسکلا یفرط  ذخأو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هقلف  هنیدـملا  یف  هباثملا  یلع  انل  ًاطاسب  ناک  ًایربیخ  ًءاسک  یتحت  نم  بذـتجاف 
قیرطبلا نبال  هدـمعلا  ...ًاریهطت :  مهرّهطو  سجرلا  مهنع  بهذأ  یتیب ، لهأ  ءا�وه  ّمهّللا  لاـقو : ّلـجو  ّزع  ّهبر  یلإ  ینمیلا  هدـیب  يولأو 

دمحأ ج 6 ص دنسم  راونألا ج 35 ص 221 ، راحب  یبقعلا ص 22 ، رئاخذ  فئاوطلا ص 126 ، بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا  ص 35 ،
ناک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ّنإ  ریثک ج 3 ص 492 ؛ نبا  ریسفت  لیزنتلا ج 2 ص 104 ، دهاوش  نایبلا ج 22 ص 11 ، عماج  ، 298

، نیـسحو نسحو  ّیلع  ءاجف  تلاق : .کینباو  کـجوز  یل  یعدا  لاـق : هیلع ، اـهب  تلخدـف  هریرح  اـهیف  همربب  همطاـف  تتأـف  اـهتیب ، یف 
راونألا ج 35 ص 220، راحب  دوعسلا ص 106 ، دعس  قیرطبلا ص 32 ، نبال  هدمعلا  ...هریرحلا :  کلت  نم  نولکأی  اوسلجو  اولخدـف 

یبلعثلا ج 8 ص 42. ریسفت  نایبلا ج 8 ص 156 ، عمجم  ریسفت 

سورعلا ج 5 ص جات  برعلا ج 3 ص 291 ، ناسل  ثیدحلا ج 3 ص 246 ، بیرغ  یف  هیاهنلا  خبُطیو : نمسلاب  ّتُلی  قیقد  هدیـصعلا :
...ءامسلا یلإ  یب  يرسُأ  هلیل   . 172 . 108
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هنیدـم ...یبیبح :  ای  تلقف : هحئارلا ، کـلت  ینتبجعأـف  هبّیط  هحئار  تممـش  ذإ  اهریـصاقمو ،  اـهنیتاسبو  اـهروصق  یف  رودأ  اـنأ  اـمنیبف 
هـشئاع کلذ  یلع  هتبتاعف  مالـسلااهیلع ،  همطاف  لـیبقت  رثُکی  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناـک   . 173 ص 224 . ج 3  زجاعملا 

راحب یـشاّیعلا ج 2 ص 212 ، ریـسفت  ءامـسلا : ...  یلإ  یب  جرُع  اّمل  ّهنإ  اهل : لاقف  همطاف !  لیبقت  رثکتل  ّکنإ  هّللا ، لوسر  اـی  تلاـقف :
رئاخذ هّدوملا ج 2 ص 131 ، عیبانی  نیلقثلا ج 2 ص 502 ، رون  ریـسفت  یّمقلاریـسفت ج 1 ص 365 ، عجارو  ص 142 ، ج 8  راونألا 

نم اهحیر  تممـش  هّنجلا  یلإ  تقتـشا  اذإ  انأف  هلآ ...: هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نایبلا ج 6 ص 37 ؛ عمجم  ریسفت  ص 36، یبقعلا 
هلیل اهتلکأف  هلآ ...: هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  راونألا ج 37 ص 65 ؛ راحب  فئاوطلا ص 111 ، بهذـم  هفرعم  یف  فئارطلا  همطاف :

لاّمعلازنک كردتسملا ج 3 ص 156 ، همطاف : هبقر  تممش  هّنجلا  هحئار  یلإ  تقتشا  اذإ  تنکف  همطافب ،  هجیدخ  تقلعف  یب ، يرسُأ 
هّللا لوسر  ءاج  یّتح  رظتنأ  ُتسلجف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلإ  هّجوت   . 174 روثنملا ج 4 ص 153 . ّردلا  ج 12 ص 109 ،

همطافو ًاّیلع  یندأف  لخد  یّتح  هدیب ، امهنم  دحاو  ّلک  ذخأ  مالسلا ، مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  یلع  هعمو  سلجف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
راونألا ج 35 ص 217، راـحب  ص 467 ، عومجملا ج 3  هذخف : یلع  امهنم  دحاو  ّلک  ًانیـسحو  ًانـسح  سلجأف  هیدـی ، نیب  امهـسلجأف 
قشمد ج هنیدم  خیرات  لیزنتلا ج 2 ص 64 ، دهاوش  یقهیبلل ج 2 ص 152 ، يربکلا  ننسلا  يروباشینلل ج 2 ص 416 ، كردتسملا 

هتثّدح هملس  ّمُأ  ّنأ  هیبأ ، نع  يوافطلا ، هیطع  نع   . 175 مالسإلا ج 6 ص 217 . خیرات  41 ص 25 ،
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یّحنتف یموق  یل : لاقف  تلاق : .هّدـسلا  یف  همطافو  ًاّیلع  ّنإ  مداخلا : لاق  ذإ  ًاموی ، یتیب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  امنیب  تلاق :
ذخأف تلاق : .ناریغص  ناّیبص  امهو  نیـسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلع  لخدف  ًابیرق ، تیبلا  یف  تیّحنتف  تمقف  تلاق : .یتیب  لهأ  نع  یل 

قیرطبلا ص نبال  هدـمعلا  ...همطاف :  لّبقو  يرخُألا ، دـیلاب  همطافو  هیدـی  يدـحإب  ًاّیلع  قنتعاو  امهّلبقف ، هرجح  یف  امهعـضوف  نیّیبصلا 
ریثک ج 3 نبا  ریسفت  دئاوزلا ج 9 ص 166 ، عمجم  دمحأ ج 6 ص 296 ، دنسم  راونألا ج 25 ص 240 و ج 35 ص 219 ، راحب  ، 32

الخدـف ًاعیمج  اءاـجف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرب  یتأـی  بهذ  همطاـف : تلاـقف  ص 47 ؛ هّمغلا ج 1  فـشک  عـجارو  ص 493 ،
نبـال هدـمعلا  ...هبوثب :  مهیلع  عفتلا  ّمث  هیدـی ، نیب  نیـسحلاو  نسحلاو  هنیمی  نع  همطاـفو  هراـسی  نع  ًاـّیلع  سلجأـف  اـمهعم ، تلخدو 

َبِهْذـُِیل هّللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  : » هیآلا هذـه  الت  ّمث  ًءاسک  لاق : وأ  هبوث  مهیلع  ّفل  ّمث   . 176 راونألا ج 35 ص 218 . راحب  ص 34 ، قیرطبلا 
يوونلل ج 3 ص 467، عومجملا  ّقحأ : یتیب  لـهأو  یتیب ، لـهأ  ءا�وه  ّمهّللا  لاـق : ّمث  ًاریِهْطَت ،» ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع 
لیزنتلا ج 2 دهاوش  یقهیبلل ج 2 ص 152 ، يربکلا  ننـسلا  يروباشینلل ج 2 ص 416 ، كردتسملا  راونألا ج 35 ص 217 ، راحب 

همطافو هراسی  نع  ًاّیلع  سلجأف  امهعم ، تلخدو  الخدف  مالسإلا ج 6 ص 217 ؛ خیرات  قشمد ج 41 ص 25 ، هنیدم  خیرات  ص 64 ،
ْمُکَرِّهَُطی ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّـمنِإ  : » لاـقو هبوثب  مهیلع  عفتلا  ّمث  هیدـی ، نیب  نیـسحلاو  نسحلاو  هنیمی  نع 

راونألا ج 35 راحب  قیرطبلا ص 34 ، نبال  هدمعلا  اًریِهْطَت :»
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هذـخف یلع  هسلجأـف  نسحلا  ءاـجف  هملـس ، ّمُأ  تیب  یف  وهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تئج  دـقو  موـی  تاذ  ینتیأر  ص 218 ؛
فدغأ ّمث  ءاجف ، ًاّیلع  اعد  ّمث  هیدی ، نیب  اهـسلجأف  همطاف  تءاج  ّمث  هّلبقو ، يرـسیلا  هذـخف  یلع  هسلجأف  نیـسحلا  ءاجو  هّلبقو ، ینمیلا 

نبال هدـمعلا  اًریِهْطَت :» ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّـمنِإ  : » لاـقف هیلإ ، رظنأ  ّینأـک  ًاـّیربیخ  ًءاـسک  مهیلع 
یبنلا لاق  لاق : ساـّبع  نبا  نع  نامیإلا ص 83 ؛ جهن  لیزنتلا ج 2 ص 69 ، دـهاوش  راونألا ج 35 ص 218 ، راـحب  ص 34 ، قیرطبلا 
هّنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلاو  یتنبا ، نیملاعلا  ءاسن  هدّیس  همطاف  هتجوزو  یتفیلخو ، یّیـصو  ًاّیلع  ّنإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 

، ینّرب دقف  مهّرب  نمو  ینافج ، دقف  مهافج  نمو  ینأوان ، دقف  مهأوان  نمو  یناداع ، دقف  مهاداع  نمو  ینالاو ، دقف  مهالاو  نَم  يادلو ،
هعیشلا ثیداحأ  عماج  راونألا ج 35 ص 210 ، راحب  قودصلل ج 1 ص 111 ، یلامألا  ...مهعطق :  نم  عطقو  مهلـصو ، نم    ُ هّللا َلَصو 

یلإ کـیلإ ال  یمدو ، یمحل  نم  یتمورأ  بئاـطأو  یترتع  راـهطأو  یتیب  لـهأ  ءا�وه  ّمهّللا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  ص 167 ؛ ج 1 
 . 177 ص 232 . راونألا ج 35  راـحب  دـشرتسملا ص 559 ، ًاثالث : ءاعدـلا  اذـه  رّرکو  .ًاریهطت  مهرّهطو  سجرلا  مهنع  بهذأ  راـنلا ،

دعس قیرطبلا ص 32 ، نبال  هدـمعلا  ریخ : یلعل  ِّکنإ  ریخ ، یلعل  ِّکنإ  لاق : هّللا ؟ لوسر  ای  مکعم  انأو  تلقو : تیبلا  یـسأر  تلخدأـف 
ریمأ ینب  اّمل   . 178 یبلعثلا ج 8 ص 42 . ریسفت  نایبلا ج 8 ص 156 ، عمجم  ریسفت  راونألا ج 35 ص 220 ، راحب  دوعسلا ص 106 ،

مالسلا لوقیو : بابلا  ّقدی  هادغ  ّلک  ًاحابص ، نیعبرأ  اهباب  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  فلتخا  مالـسلااهیلع  همطافب  نین�وملا 
مکیلع
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ِْتیَْبلا َو َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ   » هّللا مکمحر  هالـصلا  هکئالملا ، فلتخمو  هلاـسرلا  ندـعمو  هّوبنلا  تیب  لـهأ  اـی 
یفوکلا ص تارف  ریـسفت  متبراح : نمل  برحو  متملاس  نمل  ملـس  انأ  لوقیو : کـلذ  نم  ّدـشأ  ًاـّقد  ّقدـی  لاـق : ّمث  اًریِهْطَت .» ْمُکَرِّهَُطی 

باب یلإ  ءیجی  ًاحابص  نیعبرأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تدهـش  لاق : ءارمحلا  یبأ  نع   . 179 راونألا ج 35 ص 216 . راحب  ، 399
هّللا مکمحری  هالـصلا  هتاکربو ، هّللا  همحرو  تیبلا  لهأ  مکیلع  مالـسلا  لوقی : ّمث  بابلا  یتداضعب  ذخأیف  مالـسلاامهیلع  همطافو  یلع 

ص 209، راونألا ج 35  راـحب  یـسوطلل ص 251 ، یلامألا  اًریِهْطَت :» ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّـمنِإ  »
یلـص هّللا  لوسر  ناک  هیآلا ، هذه  یلاعت  هّللا  لزنأ  اّملف  هدـقع ص 212 ؛ نبال  نین�وملا  ریمأ  لئاضف  نیلقثلا ج 3 ص 410 ، رون  ریسفت 

مکیلع مالسلا  لوقیف : مالسلا  مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلع  باب  یتأی  یّتح  رجفلا  هالص  دنع  موی  ّلک  ءیجی  هلآ  هیلع و  هللا 
ّمث هتاکربو ، هّللا  همحرو  هّللا  لوسر  ای  مالسلا  کیلعو  مالـسلا : مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلع  لوقیف : هتاکربو ، هّللا  همحرو 

«، اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا  ُدیُِری  اَّمنِإ   » هّللا مکمحری  هالـصلا  هالـصلا  لوقیو : بابلا  یتداضعب  ذـخأی 
ریسفت یفاصلا ج 3 ص 328 ، ریسفت  یّمقلا ج 2 ص 67 ، ریـسفت  ایندلا : قراف  یّتح  هنیدملا  دهـش  اذإ  موی  ّلک  کلذ  لعفی  لزی  ملف 

حیرصت هب  یتا » له   » هروس  . 180 هعیشلا ج 15 ص 612 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 35 ص 207 ، راحب  نیلقثلا ج 3 ص 409 ، رون 
له  » هروس لوزن  خیرات  نیاربانب  تسا ، هدش  لزان  مشـش  لاس  رد  مه  قالط  هروس  تسا ، هدـش  لزان  قالط »  » هروس زا  لبق  ساّبع  نبا 

لاس یتا »
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راحب نایبلا ج 10 ص 211 ، عمجم  ریـسفت  ص 38 ، یطویـسلل ج 1  ناقتإلا  ص 410 ، لیزنتلا ج 2  دـهاوش  عجار  دـشاب ، یم  مشش 
هثلث نحط  هضبق  اّملف  ریعش ، نم  ٍءیـشب  ًالخن  یقـسی  حبـصلا  یلإ  ًهلیل  هسفن  رجآ  مالـسلا  هیلع  ًاّیلع  ّنإ   . 181 ج 35 ص 256 . راونألا 

ریسملا داز  يروباشینلا ص 296 ، يدحاولل  تایآلا  لوزن  بابسأ  ...ماعطلا :  هیلإ  اوجرخأف  نیکـسم ، یتأ  ّمت  اّملف  ًاماعط ، هنم  اوذّختاو 
همطافو یلع  نتفرگ  هزور  هب  طـقف  عباـنم  نیا  رد   . 182 راونألا ج 35 ص 244 . راحب  هّمغلا ج 1 ص 168 ، فشک  ج 8 ص 145 ،

...اوماصو رذنلاب  اوفوف  هّلل ، ًارکش  ماّیأ  هثالث  اوماص  اءرب  نإ  ًارذن  هیراجلاو  همطافو  یلع  رذنف  تسا : هدش  هراشا  هضفو  مالـسلاامهیلع 
ماّیأ هثالث  هّلل  تمـص  امهب  اّمم  َّيدـلو  هّللا  یفاـع  نإ  مالـسلا : هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لاـقف  ح 9 ؛ ص 83  ناهربلا ج 10  ریـسفت  : 
اّمم يَدّیـس  هّللا  یفاع  نإ  تلاق : هضف ، یعدـُت  هیربرب  هیراج  امهل  تناکو  اهجوز ، لاق  ام  لثم  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  تلاقو  تاـیلاوتم ،
دیب ذـخأ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نین�وملا  ریمأ  ّنإو  لاق : نأ  یلإ  ّرم  اّمم  ًاوحن  ثیدـحلا  قاسو  .ماّیأ  هثـالث  هّلل  تمـص  اـمهب 

كردتسم ص 249 ، راونألا ج 35  راـحب  یفوکلا ص 520 ، تارف  ریـسفت  ...ناشعتری :  امهل  شیر  ـال  نیخرفلاـک  اـمهو  نیمـالغلا ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  امهداعف  ناریغص ، نایبص  امهو  مالسلاامهیلع  نیسحلاو  نسحلا  ضرم   . 183 لئاسولا ج 16 ص 88 .

، ّلجو ّزع  هّلل  ًارکـش  ماّیأ  هثالث  موصأ  لاقف : امهافاع ، هّللا  نإ  ًارذن  کینبا  یف  ترذـن  ول  نسحلا ، ابأ  ای  امهدـحأ : لاقف  نالجر ، هعمو 
نیظعاولا ص هضور  قودصلل ص 329 ، یلامألا  ...مالسلااهیلع :  همطاف  تلاق  کلذکو 
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نیلقثلا رون  ریسفت  هعیشلا ج 17 ص 375 ، ثیداحأ  عماج  لئاسولا ج 2 ص 153 ، كردتسم  هعیشلا ج 23 ص 304 ، لئاسو  ، 160
هّللا امهافاع  اّملف  ماّیأ ، هثالث  مایص  مالسلا  مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلع  رذنف  اضرم ، نیـسحلاو  نسحلا  ّنإ  ج 5 ص 474 ؛

رجحلاو ماّیأ  هعبرأ  هّللا  لوسر  یلع  یضم  ناکو  ...ءاملا  ّالإ  اوقوذی  ملو  هوطعأف  میتی  یتأ  ءاسملا  دنع  ناک  اّملف  ...ًاطحق  نامزلا  ناکو 
هّللا لوسر  وحن  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاب  یلع  لبقأو   . 184 ص 244 . راونألا ج 35  راحب  ...مهلاـحب :  ملع  دـقو  هنطب  یلع 

ام ّدـش  نسحلا ، ابأ  ای  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مهب  رـصب  اّملف  عوجلا ، هّدـش  نم  خرفلاک  ناـشعتری  اـمهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تراغو عوجلا  هّدـش  نم  اهرهظب  اهنطب  قصل  دـق  اهبارحم ، یف  یهو  اـهیلإ  اوقلطناـف  .همطاـف  یتنبا  یلإ  قلطنا  مکب ؟! يرأ  اـم  ي�ووسی 

ای لاقف : لیئربج  طبهف  يرأ ؟ امیف  ثالث  ذنم  متنأ  هّللاب ؟ هاثوغ  او  لاقو : هیلإ  اهّمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهآر  اّملف  اهانیع ،
یلامألا ِرْهَّدـلا : ...» ِم  َنّ ٌنیِح  ِنَسنِءْالا  یَلَع  یَتَأ  ْلَه  : » لاق لیئربج ؟ ای  ذـخآ  امو  لاق : کتیب ، لهأ  یف  کل  هّللا  أـّیه  اـم  ذـخ  دّـمحم ،

هفرعم یف  فئارطلا  یفوکلا ج 1 ص 182 ، نامیلس  نب  دّمحمل  نینمؤملا  ریمأ  بقانم  نیظعاولا ص 163 ، هضور  قودصلل ص 332 ،
ریسفت یبلعثلا ج 10 ص 101 ، ریسفت  نیلقثلا ج 5 ص 477 ، رون  ریسفت  راونألا ج 35 ص 240 ، راحب  فئاوطلا ص 108 ، بهاذم 

کحضو  . 185 هّدوملا ج 1 ص 280 . عیبانی  هّمغلا ج 1 ص 309 ، فشک  یمزراوخلل ص 271 ، بقانملا  یبطرقلا ج 19 ص 134 ،
مکل ًایئنه  نیدبآلا ، دبأ  نیع  هّرقو  دفنی ، ًامیعن ال  مکاطعأ  هّللا  ّنإ  : » لاقو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا 
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سیل نیرطفم  اوحبـصأو   . 186 ناهربلا ج 10 ص 83 . ریـسفت  نابـضغ : ریغ  مکنع  ٍضار  وهو  ...نامحرلا  نم  برقلاب  یبنلا  تیب  اـی 
، توقایلاو ّردـلاب  هعّـصرم  بهذـلا  نم  هفحـص  هعمو  لیئربج  لزنف  ًاعایج ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مهآرف  لاق : ّمث  ءیـش ، مهدـنع 

بقانم ...هدحاو :  همقل  اهنم  صقنت  ملو  اوعبـش ، یّتح  اولکأو  اوسلجف  روفاکلاو ، کسملا  هحئار  هنم  حوفی  قارعو  دـیرثلا  نم  هءولمم 
نیلقثلا ج 5 رون  ریسفت  یفاصلا ج 5 ص 262 و ج 7 ص 359 ، ریسفتلا  راونألا ج 35 ص 241 ، راحب  بلاط ج 3 ص 148 ، یبأ  لآ 

هیلع یلع  یلإ  رظنیو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ّلکأیو  مالسلا ، مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلعو  یبنلا  ّلکأف   . 187 ص 473 .
نع ءارهزلا  همطاف  لأست  الو  یلع  ای  لک  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  ًابّجعتم ، همطاف  یلإ  رظنیو  ّلکأی  یلعو  ًامّـسبتم ، مالـسلا 

«... : اًقْزِر اَهَدنِع  َدَجَو  َباَرْحِْملا  اَّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَمَّلُک   » ایرکزو نارمع  تنب  میرم  لثم  اهلثمو  کلثم  لعج  يذلا  هّلل  دـمحلا  ءیش ،
یشاّیعلا ریسفت  اندنع : یهو  مئاقلا ، اهنم  ّلکأی  یتلا  هنفجلا  یهو   . 188 راونألا ج 35 ص 251 . راحب  یفوکلا ص 526 ، تارف  ریسفت 

ریصب یبأ  نع   . 189 راونألا ج 43 ص 31 . راحب  نیلقثلا ج 1 ص 334 ، رون  ریسفت  یفاصلا ج 1 ص 333 ، ریسفتلا  ج 1 ص 172 ،
نساحملا ج 2 ص 314، ...انل :  عضو  ءاوبألا  انلزن  اّملف  مالسلا ، هیلع  یسوم  هنبا  اهیف  دلو  یتلا  هنسلا  یف  هّللا  دبع  یبأ  عم  انججح  لاق :
، مالسلا هیلع  یسوم  هنبا  اهیف  دلو  یتلا  هنـسلا  یف  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  عم  تنک  لاق : ریـصب  یبأ  نع  راونألا ج 3 ص 48 ؛ راحب 

...ءادغلامالسلا هیلع  هّللا  دبع  وبأ  انل  عضو  ءاوبألا  انلزن  اّملف 
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أرب نم  ریخ  وهو  ًامالغ ، یل  هّللا  بهو  لاقف : ...اذه  کنباب  کقبـسأ  نأ ال  ینترمأ  دقو  ینبرـض ، دق  قلطلا  ّنأ  هدـیمح  لوسر  هاتأ  ذإ 
دبع یبأ  عم  تنک  لاق : ریصب  یبأ  نع   . 190 راونألا ج 25 ص 42 . راحب  یفاکلا ج 1 ص 385 ، تاجردلا ص 460 ، رئاصب  ...هّللا : 
هاتأ ذإ  ...ءادغلا  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  انل  عضو  ءاوبألا  انلزن  اّملف  مالسلا ، هیلع  یسوم  هنبا  اهیف  دلو  یتلا  هنـسلا  یف  مالـسلا  هیلع  هّللا 

 : ...هّللا أرب  نم  ریخ  وهو  ًامالغ ، یل  هّللا  بهو  لاقف : ...اذه  کنباب  کقبـسأ  نأ ال  ینترمأ  دقو  ینبرـض ، دق  قلطلا  ّنأ  هدـیمح  لوسر 
یف هّللا  دـبع  یبأ  عم  انججح  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  ص 42 ؛ راونألا ج 25  راـحب  ص 385 ، یفاکلا ج 1  تاجردـلا ص 460 ، رئاصب 
نع راونألا ج 3 ص 48 ؛ راحب  نساحملا ج 2 ص 314 ، ...انل :  عضو  ءاوبألا  انلزن  اّملف  مالسلا ، هیلع  یـسوم  هنبا  اهیف  دلو  یتلا  هنـسلا 

، هنیدملا یلإ  هتقبـسف  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأل  دلو  دقو  ءاوبألاب  تررمف  هنیدملا ، دیرأ  انأو  هّکم  نم  تجرخ  لاق : باّصقلا  لاهنم 
تلخد لاق : جاّرـسلا  بوقعی  نع   . 191 راونألا ج 48 ص 4 . راـحب  ص 418 ، نساحملا ج 2  ...ًاثالث :  سانلا  معطأف  يدـعب  لـخدو 

، غرف یّتح  تسلجف  ًالیوط ، هّراسی  لعجف  دهملا ، یف  وهو  یـسوم  نسحلا  یبأ  سأر  یلع  فقاو  وهو  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  یلع 
کتنبا مسا  ّریغف  بهذا  یل : لاق  ّمث  حیـصف ، ناسلب  ّیلع  ّدرف  هیلع ، تمّلـسف  توندـف  هیلع ، مّلـسف  كالوم  یلإ  ُندا  لاـقف : هیلإ  تمقف 
هرمأ یلإ  هتنا  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف  ءاریمحلاب ، اهتیّمسو  تنب  یل  تدلو  تناکو  هّللا ، هضغبی  مسا  ّهنإف  سمأ ، اهتیّمس  یتلا 
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راونألا ج راحب  بلاط ج 3 ص 407 ، یبأ  لآ  بقانم  دیفملل ج 2 ص 219 ، داشرإلا  یفاکلا ج 1 ص 310 ، اهمـسا : تّریغف  .دشرت 
تیأر هل : لاقف  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  یلع  هفینح  وبأ  لخد  لاق : ملـسم  نب  دّـمحم  نع   . 193 . 16 هروس ق :  . 192 ص 19 .  48

، مهنم ّیلإ  برقأ  ناک  هل  یّلـصأ  تنک  يذلا  ّنإ  هبأ ، ای  معن  ...هیف  ام  هیفو  مهاهنی ، الف  هیدی  نیب  نوّرمی  سانلاو  یّلـصی  یـسوم  کنبا 
بلاط ج یبأ  لآ  بقانم  صاصتخالا ص 189 ، یفاکلا ج 3 ص 297 ، ِدیِرَْولا : ...» ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  : » ّلجو ّزع  هّللا  لوقی 

یلإ مکوبـسنی  نأ  هّصاخلاو  هّماعلل  متزّوج   . 194 هعیـشلا ج 5 ص 544 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 48 ص 171 ، راحب  3 ص 426 ،
، ءاعو یه  اّمنإ  همطافو  هیبأ ، یلإ  ءرملا  بسُنی  اّمنإو  یلع ، ونب  متنأو  هّللا ، لوسر  ینب  ای  مکل : اولوقیو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
! هّللا ناحبس  لاق : هبیجت ؟ تنک  له  کتمیرک ، کیلإ  بطخف  رـُشن  یبنلا  ّنأ  ول  نین�وملا ، ریمأ  ای  تلقف : مکّمُأ ! لبق  نم  مکّدج  یبنلاو 

ّهنأل تلقف : ملو ؟ لاـقف : هجّوزُأ ، ـالو  ّیلإ  بطخی  ـال  هّنکل  هل : تلقف  کلذـب ؟ شیرقو  مجعلاو  برعلا  یلع  رختفأ  لـب  هبجأ ؟ ـال  ملو 
، یثنُألا رکذـلا ال  بقعلا  اّمنإو  بقعی ، مل  یبنلاو  یبنلا  هیّرذ  ّانإ  متلق  فیک  لاق : ّمث  یـسوم ! اـی  تنـسحأ  لاـقف : .كدـلی  ملو  یندـلو 

يراصنلا هلهابم  دنع  ءاسکلا  تحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هلخدأ  ّهنأ  دحأ  عّدی  ملو  ...هل  ًابقع  اهدلو  نوکی  الو  هنبالا ، دلو  متنأو 
: یبأ نب  یلع  انـسفنأو  همطاف ، اـنئاسنو  اـنئانبأ ، نیـسحلاو  نسحلا  نیـسحلاو ، نسحلاو  همطاـفو  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ّـالإ 

راحب جاجتحالا ج 2 ص 164 ،
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هعیشلا ج 1 ص 101. نایعأ  راونألا ج 48 ص 128 ،

لاقف ّدرت ؟ انتملظم ال  لاب  ام  نین�وملا ، ریمأ  ای  لاقف : ملاظملا ، ّدری  هآر  يدـهملا ، یلع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  وبأ  درو  اّمل   . 195
، رحبلا فیـس  اهنم  ٌّدحو  رـصم ، شیرع  اهنم  ٌّدحو  دحُأ ، لبج  اهنم  ٌّدح  لاقف : یل ، اهّدـح  نسحلا  ابأ  ای  نسحلا ...؟ ابأ  ای  كاذ  امو  هل :

هّللا لوسر  هلهأ  یلع  فجوی  مل  اّمم  هّلک  اذـه  ّنإ  هّلک ، اذـه  نین�وملا  ریمأ  ای  معن  لاق : اذـه ؟ ّلک  هل : لاقف  لدـنجلا ! همود  اهنم  ٌّدـحو 
راونألا راحب  ماکحألا ج 4 ص 148 ، بیذهت  یفاکلا ج 1 ص 543 ، هیف : رظنأو  ریثک ، لاقف : .باکر  الو  لـیخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنع تنک  لاق : نیطقی  نب  یلع  نع   . 196 نیلقثلا ج 3 ص 154 . رون  ریسفت  هعیشلا ج 8 ص 606 ، ثیداحأ  عماج  ج 48 ص 156 ،
، یل اهبهوف  اهیلإ ، رظنأ  ینآرف  اهنم ، نسحأ  َرأ  مل  ءادوس  جابید  هعارد  اهیف  تناکو  مورلا ، کلم  ایاده  تءاج  ذإ  ًاموی  دیشرلا  نوراه 

دنع اهب  توعد  تنک  دـقو  تاعکر ، اهیف  یّلـصُأو  تاقوأ  یف  اهـسبلأ  اهب ، عنـصأ  نأ  یـسع  ام  مالـسلا ، هیلع  میهاربإ  یبأ  یلإ  اهتثعبو 
نب ماشه  نع   . 197 راونألا ج 48 ص 59 . راحب  حئارجلاو ج 2 ص 556 ، جئارخلا  ...اهسبلأل :  هعاسلا  نین�وملا  ریمأ  راد  نم  یفرصنم 

هباتک یف  مهفلاو  لقعلا  لهأ  رّـشب  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  ماشه ، ای  مالـسلاامهیلع : رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  وبأ  یل  لاق  لاـق : مکحلا 
لیلق ماشه ، ای  ِباَْبلَْألا ...» اُولوُأ  ْمُه  َِکئَالوُأ  ُهَّللا َو  ُمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکئَالوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع *  ْرِّـشَبَف  : » لاقف

، ماشه ای  .دودرم  لهجلاو  يوهلا  لهأ  نم  لمعلا  ریثکو  فعاضم ، لوبقم  ِملاعلا  نم  لمعلا 
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لوقعلا ص 384، فحت  یفاکلا ج 1 ص 13 ، ...همکحلا :  نم  نودلاب  ضری  ملو  همکحلا ، عم  ایندـلا  نم  نودـلاب  یـضر  لقاعلا  ّنإ 
یف ناک  اّملف   . 199 راونألا ج 97 ص 383 . راحب  هفرع : موی  وهو  هباب ، حـتفو  باوبألا  ّدـس  مویو   . 198 راونألا ج 1 ص 135 . راحب 

راونألا ج راحب  جلامعألا 2 ص 242 ، لابقإ  ...هعماج :  هالصلا  يدانو : هلخدف  فیخلا  دجسم  یلإ  ءاجف  ...قیرـشتلا  ماّیأ  نم  موی  رخآ 
یتلا همکحلاو  ملعلا  هعدوتـساو  هتلیلو ، کلذ  موی  هب  الخف   . ...ًادـحاو ًاموی  اهب  ماـقأف  هّکم ، هّللا ] لوسر   ] لـخدو  . 200 ص 129 .  37
ملعلا لعجاف  کماّیأ ، تلمکتساو  کتّوبن  تیضق  دق  دّمحم  ای  نأ  هیلإ  یلاعت  هّللا  یحوأ   . 201 راونألا ج 28 ص 96 . راحب  هاّیإ : هاتأ 

یفاکلا ج 1 ص 293، ...بلاط : یبأ  نب  یلع  کتیب ، لهأ  یف  هّوبنلا  ملع  راثآو  ملعلا  ثاریمو  ربکألا  مسالاو  نامیإلاو  كدنع  يذلا 
ّینإ یلع ، ای  یلعل : لاق  دیدق  لزن  اّمل   . 202 یشاّیعلا ج 1 ص 168 . ریسفت  راونألا ج 11 ص 48 ، راحب  تاجردلا ص 488 ، رئاصب 

دـیفملل ص 279، یلامألا  ص 378 ، یفاکلا ج 8  لـعفف : یّیـصو  کـلعجی  نأ  ّیبر  تلأـسو  ...کـنیبو  ینیب  یلاوی  نأ  ّیبر  تلأـس 
: مالسلا هیلع  یلع  لاقف  نین�وملا ، هرمإب  یلع  یلع  لیئربج  مّلـسو  راونألا ج 36 ص 100 ؛ راحب  بلاط ج 2 ص 166 ، یبأ  لآ  بقانم 

نم ناک  املف  ...یندـعو  ام  قیدـصتب  ّیبر  لِبق  نم  یناتأ  لیئربج  اذـه  یلع ، ای  لاقف : ه�ورلا ، ّسحأ  الو  مـالکلا  عمـسأ  هّللا ، لوسر  اـی 
ریسفت راونألا ج 37 ص 111 ، راحب  قودصلل ص 436 ، یلامألا  ...هّللا : دمحف  هباحـصا  هعامجب  مالـسلا  هیلع  هّللا  لوسر  جرخ  دغلا 

نیلقثلا رون 
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یّلص یلو   . 204 راونألا ج 95 ص 188 . راحب  مالسلااهیلع : ءارهزلا  كالمأ  هّجحلا  يذ  نم  رـشع  عبارلا  مویو   . 203 ج 1 ص 654 .
داشرإلا ماکحألا ج 6 ص 92 ، بیذـهت  عجارو  یفاـکلا ج 1 ص 497 ، نیتئمو : هرـشع  یتنثا  هنـس  هّجحلا  يذ  نم  فصنلل  هیلع  هّللا 

، هنیدملاو هّکم  نیب  عضوم  دیُدق :  . 205 راونألا ج 50 ص 116 . راحب  بلاط ج 3 ص 505 ، یبأ  لآ  بقانم  دیفملل ج 2 ص 297 ،
اّمل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ   . 206 هیّکملا ص 320 . هلحرلا  یف  هیکسملا  هحفنلا  ًالیم : نورشعو  هعبـس  هفحجلا  نیبو  اهنیب 

کنیبو ینیب  یخاوـی  نأ  ّیبر  تلأـسو  لـعفف ، کـنیبو  ینیب  یلاوـی  نأ  ّیبر  تلأـس  ّینإ  یلع ، اـی  مالـسلا : هیلع  یلعل  لاـق  دـیدق  لزن 
یفاکلا یفاکلا ج 8 ص 378 : َكُرْدَـص :»...  ِِهب  ٌِقئآَض  َْکَیلِإ َو  یَحُوی  اَم  َضَْعب  ٌكِراَت  َکَّلَعَلَف  : » یلاعتو هناحبـس  هّللا  لزنأف  ...لعفف 

اَم َضَْعب  ٌكِراَـت  َکَّلَعَلَف  : » هیلع هّللا  لزنأـف   . 207 نیلقثلا ج 7 ص 342 . رون  ریـسفت  یشاّیعلا ج 2 ص 141 ، ریـسفت  ص 378 ، ج 8 
، سانلا عمسی  هتوص  اهب  ًاعفار  هتالـص  رخآ  یف  نین�وملا  ریمأل  مالـسلا  هلآو  هیلع  هّللا  لوسر  اعدو  لاق : .هیآلا  رخآ  یلإ  َْکَیلِإ ،» یَحُوی 

اُولِمَع اوـُنَماَء َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هّللا لزنأـف  نیقفاـنملا ، رودـص  یف  همظعلاو  هبیهلاو  نین�وـملا ، رودـص  یف  هّدوـملا  یلعل  به  ّمهّللا  لوـقی :
یشاّیعلا ج 2 ص 142، ریـسفت  ًاّدُّل :» ًامْوَق  ِِهب  َرِذُنت  َنیِقَّتُْملا َو  ِِهب  َرِّـشَُبِتل  َِکناَِسِلب  ُهاَنْرَّسَی  اَمَّنِإَف  ادُو *  ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاَِحلاَّصلا 

یتفلخ و ییصوو و  یخأ  بلاط  یبإ  نب  ّیلع  ّنا   . 208 نیلقثلا ج 2 ص 343 . رون  ریسفت  راونألا ج 35 ص 354 ، راحب 
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راونألا ج 37 ص راـحب  جاجتحالا ج 1 ص 73 ،  يدعب : ّیبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ّلحم  ینم  هّلحم  يذـلا  يدـعب ، نم  مامألا 
سمخ هنس  نم  هّجحلا  يذ  نم  رـشع  نماثلا  یف   . 210 راونألا ج 97 ص 284 . راحب  يدهـشملا ص 264 ، نبال  رازملا   . 209 . 206

ص 493. راونألا ج 31  راحب  نامثع : دـعب  مالـسلا  هیلع  نین�وملا  ریمأ  سانلا  عیاب  مویلا  اذـه  یفو  ...ناـمثع  لـتق  هرجهلا  نم  نیثـالثو 
رخآ ربخ  یفو  هبتع  نب  رمع  یّمسی  موزخم  ینب  نم  لجر  هاتأ  هسلجم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  سلجو  هثالث  دعب  ناک  اّملف   . 211

راونألاراحب ج 37 ص ...ءامـسلا :  نم  ًهراجح  انیلع  رطماف  ...لئاسم  ثالث  نع  کلأسأ  دّـمحم ، ای  لاقف : يرهفلا  نامعنلا  نب  ثراـح 
یّمقلا ج 1 ص ریـسفت  ...هبقعلا :  نیمی  نع  اودعقف  ءاوبألاو ، هَفحُجلا  نیب  یَـشرَه  یَـشرَا  هبقع  یهو  هبقعلا  یف  هل  اودعق   . 212 . 166

هتیالو تلزنف  عکار  وه  متاخلاب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریمأ  قّدصت  نیرـشعلا  عبارلا و  یف   . 213 راونألا ج 31 ص 632 . راحب  ، 174
هیلع و هللا  یلـص  یبنلاب  اونمآ  دق  نّمم  هموق  نم  رفن  هعمو  مالـس  نب  هّللا  دـبع  لبقأ   . 214 راونألا ج 95 ص 198 . راـحب  نآرقلا : یف 
هعیشلا ج 1 ص نایعأ  یسولآلا ج 6 ص 167 ، ریسفت  لیزنتلا ج 1 ص 234 ، دهاوش  ...هدـیعب : انلزانم  ّنإ  هّللا ، لوسر  ای  لاقف : هلآ ،

وهو هلهابملا  موی  لـسغو   . 215 راونألا ج 35 ص 196 . راـحب  ص 306 ، هّمغلا ج 1  فـشک  یمزراوخلل ص 264 ، بقاـنملا  ، 368
قئادحلا رئارسلا ج 1 ص 125 ، دّجهتملا ص 764، حابصم  عجارو  ماکحألا ج 1 ص 40 ، بیذهت  هّجحلا : يذ  نم  نورـشعلاو  عبارلا 

هرضانلا
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راونألا ج 78 ص راحب  هعیشلا ج 8 ص 171 ، لئاسو  مالکلا ج 5 ص 39 ، رهاوج  لئاسملا ج 2 ص 279 ، ضایر  ج 4 ص 190 ،
هّللا ّنإ  مالـسلا : هیلع  لاقف  مهلهج ، یلع  اوّرـصأ  مّهنإ  ّمث  نارجن ، يراـصن  یلع  لئالدـلا  دروأ  اّـمل  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  يور   . 216 . 23

، هلخدأف هنع  هّللا  یـضر  نسحلا  ءاجف  دوسألا ، طرملا  یف  جرخ  اّمل  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  يورو  ...مکلهابأ  نأ  هّجحلا  اولبقت  مل  نإ  ینرمأ 
َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  : » لاق ّمث  امهنع ، هّللا  یـضر  یلع  ّمث  همطاف  ّمث  هلخدأف ، هنع  هّللا  یـضر  نیـسحلا  ءاـج  ّمث 

يزارلا ج 8 ص 85. رخف  ریسفت  ثیدحلاو : ریسفتلا  لهأ  نیب  اهتّحص  یلع  قفّتملاک  هیاورلا  هذه  ّنأ  ملعاو  اًریِهْطَت .» ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو 
ینرمأ هّللا  ّنإ  مالـسلا : هیلع  لاقف  مهلهج ، یلع  اوّرـصأ  مّهنإ  ّمث  نارجن ، يراصن  یلع  لئالدلا  دروأ  اّمل  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  يور   . 217

ءاج ّمث  هلخدأف ، هنع  هّللا  یضر  نسحلا  ءاجف  دوسألا ، طرملا  یف  جرخ  اّمل  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  يورو  ...مکلهابأ  نأ  هّجحلا  اولبقت  مل  نإ 
ِْتیَْبلا َو َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  : » لاق ّمث  امهنع ، هّللا  یـضر  یلع  ّمث  همطاف  ّمث  هلخدأف ، هنع  هّللا  یـضر  نیـسحلا 
 . 218 يزارلا ج 8 ص 85 . رخف  ریسفت  ثیدحلاو : ریـسفتلا  لهأ  نیب  اهتّحـص  یلع  قفّتملاک  هیاورلا  هذه  ّنأ  ملعاو  اًریِهْطَت .» ْمُکَرِّهَُطی 

رتخد مالسلااهیلع ، بنیز  زا  یمساو  کینباو » کجوز  یل  یعدا  : » دومرف ارهز  ترـضح  هب  اذغ  فرـص  يارب  ربمایپ  هک  تهج  نآ  زا 
رد بنیز  دـلوت  .تسا  هدوب  هدـماین  ایند  هب   3 بنیز زور ، نآ  رد  مهد  یم  لامتحا  نیمه  يارب  دـیآ  یمن  نایم  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف 

.تسا هدوب  يرجه  مشش  لاس 
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: لزنو هّجحلا ، يذ  نم  نیرشعو  سمخ  هلیل  یف  هقدصلا  تناکو  .تسا 219 .  هداد  يور  مشش  لاس  زا  لبق  اسک  ثیدح  نایرج  سپ 
سمخ هـلیل  یف  ص 242 ؛ راونألا ج 35  راـحب  ص 148 ، بلاط ج 3  یبأ  لآ  بقاـنم  هنم : نیرـشعلاو  سماـخلا  موی  یف  یتأ » لـه  »

نـسحلا یفو  امهیف  تلزن  هنم  نیرـشعلاو  سماخلا  مویلا  یفو  مالـسلاامهیلع ، همطاـفو  نین�وملا  ریمأ  قّدـصت  هّجحلا  يذ  نم  نیرـشعو 
راونألا ج 35 ص راحب  لامعألا ج 2 ص 8 ، لابقإ  بلاط ج 3 ص 148 ، یبأ  لآ  بقانم  یتأ :» له   » هروس مالـسلا  مهیلع  نیـسحلاو 

هدش لزان  مشش  لاس  رد  مه  قالط  هروس  تسا ، هدش  لزان  قالط »  » هروس زا  لبق  ساّبع  نبا  حیرصت  هب  یتا » له   » هروس  . 220 . 242
یطویسلل ج 1 ص ناقتإلا  لیزنتلا ج 2 ص 410 ، دهاوش  عجار  دشاب ، یم  مشـش  لاس  یتا » له   » هروس لوزن  خـیرات  نیاربانب  تسا ،

هنسلا یف  هّللا  دبع  یبأ  عم  انججح  لاق : ریصب  یبأ  نع   . 221 راونألا ج 35 ص 256 . راحب  نایبلا ج 10 ص 211 ، عمجم  ریسفت  ، 38
یبأ نع  راونألا ج 3 ص 48 ؛ راحب  نساحملا ج 2 ص 314 ، ...انل :  عضو  ءاوبألا  انلزن  اّملف  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  هنبا  اهیف  دـلو  یتلا 
هّللا دبع  وبأ  انل  عضو  ءاوبألا  انلزن  اّملف  مالسلا ، هیلع  یسوم  هنبا  اهیف  دلو  یتلا  هنسلا  یف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  عم  تنک  لاق : ریـصب 
یل هّللا  بهو  لاقف : ...اذـه  کنباب  کقبـسأ  نأ ال  ینترمأ  دـقو  ینبرـض ، دـق  قلطلا  ّنأ  هدـیمح  لوسر  هاـتأ  ذإ  ...ءادغلامالـسلا  هیلع 

. ------------- راونألا ج 25 ص 42 راحب  یفاکلا ج 1 ص 385 ، تاجردـلا ص 460 ، رئاصب  ...هّللا :  أرب  نم  ریخ  وهو  ًامالغ ،
--
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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